


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ	สนามบินชูบุ
-	คามิโคจิ	-	สะพานคัปปะ	-	ปราสาทมัตสึโมโตะ

พักที่	PREMIER
HOTEL	CABIN
MATSUMOTO	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน		

3 โองิซาวา	หรือ	สถานีโองิซาวา	-	เขื่อนคุโรเบะ	-	คุโรเบะไดรา	-
ยอดเขาทาเทยามา	หรือ	กําแพงหิมะเจแปนแอลป	-	บิโจไดรา	-
เมืองโทยามา

พักที่	APA	TOYAMA
HOTEL	หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	เมืองทาคายามา	-	ที่ทําการเกาเมืองทา
คายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	นาโกยา	-	ยานซาคาเอะ	-	ออน
เซ็น

พักที่	NAGOYA
CROWN	HOTEL	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

5 สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ	สนามบินชูบุ
-	สนามบินสุวรรณภูมิ

19	พ.ค.	61	-	23	พ.ค.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿8,500

20	พ.ค.	61	-	24	พ.ค.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿8,500

21	พ.ค.	61	-	25	พ.ค.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿8,500

1	มิ.ย.	61	-	5	มิ.ย.	61 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿8,500

2	มิ.ย.	61	-	6	มิ.ย.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿8,500

3	มิ.ย.	61	-	7	มิ.ย.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿8,500

9	มิ.ย.	61	-	13	มิ.ย.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿8,500

10	มิ.ย.	61	-	14	มิ.ย.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿8,500

11	มิ.ย.	61	-	15	มิ.ย.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿8,500

16	มิ.ย.	61	-	20	มิ.ย.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿8,500

18	มิ.ย.	61	-	22	มิ.ย.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,500

19	มิ.ย.	61	-	23	มิ.ย.	61 ฿37,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿8,500



21.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้	4	ประตู
หมายเลข	8	เคานเตอร	R	สายการบินเจแปนแอรไลน	เจาหนาที่บริษทัฯใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารและติดแท็กสัมภาระ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.55	น.	นําทานออกเดินทางสู	สนามบินนาโกยา	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	เจแปนแอรไลน

เที่ยวบินที่	JL	738
08.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาโกยา	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร	สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา)	รับสัมภาระเรียบรอยแลว
จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางสูจ.นากาโน	ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป	(Japan	Alps)

เพื่อนําทานไปชมธรรมชาติความงดงามของญี่ป ุนที่คามิโกจิ	(ระยะเวลาเดินทางประมาณ	4	ช.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซตญีป่ ุน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	คามิโคจิ	(Kamikochi)	แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทิวทัศนภูเขาทีส่วยงามทีสุ่ด

แหงหน่ึงของประเทศญีป่ ุน	ตั้งอยูทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป(Japan	Alps)	จังหวัดนากาโน	ซึ่งเปิดให
บริการเฉพาะชวงกลาง/ปลายเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี	กอนจะปิดใหบริการในชวง
ฤดูหนาว	คามิโคจิมีลักษณะเป็นที่ราบสูงยาวไปตามแมน้ําอาซุสะ	(Azusa	River	Valley)	มีระยะทางยาว	15
กิโลเมตร	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเดินเลนสบายๆ	ไปกับธรรมชาติที่สวยงาม	อิสระใหทานไดเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ปราสาทมัตสึโมโต	(Matsumoto	Castle)	(คาทัวรไมรวมคาเขาชมดานใน	610

เยน)	เป็น	1ใน12	ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณและสวยงามที่สุดของประเทศญี่ป ุน	(สรางขึน้ในปี	1592-
1614)	เน่ืองจากสรางอยูบนพื้นที่ราบ	ปราสาทแหงน้ีมีเอกลักษณตรงที่มีหอคอยและปอมปืนเชื่อมตอกับ
โครงสรางอาคารหลัก	และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่ยิ่งใหญและสุขุม	จนไดรับฉายาวาปราสาทอีกา
จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูทีพ่ัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	เมนู	BBQ	Buffet	Yakiniku
ทีพ่ัก	:	PREMIER	HOTEL	CABIN	MATSUMOTO	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)



สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะ
มีโทษจับและปรับ
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซตญี่ป ุน

เสนทางคามิโคจิ”	หรือหลายคนเรียกวา	"สวิตเซอรแลนดญี่ป ุน"	ถือเป็นมงกุฎ
อัญมณีแหงเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	เพราะวาที่น่ีเป็นจุดชมทัศนียภาพอันงดงาม
ซึ่งสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	1,500	เมตร	โดยมีความงดงามของแมน้ําอาซึซะ	ที่
มีสีสะทอนจากผืนน้ําดานลางเป็นสีฟาอมเขียว

สะพานสัญลักษณของคามิโคจิ	เป็นสะพานแชวนที่ทําจากไม	สะพานน้ีจะทอด
ยาวขามแมน้ําอะซึสะ	เมื่อเดินขามจะสามารถเห็นผืนน้ําสะทอนกับเทือกเขาโฮ
ทะเกะ

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา

	รับประทานอาหารคํ่า	เมนู	BBQ	Buffet	Yakiniku
	พักที่	PREMIER	HOTEL	CABIN	MATSUMOTO	หรือระดับใกลเคียงกัน		

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ	เสนทางเจแปนแอลปทาเทยามะ	คุโรเบะซึ่งเป็น

สวนหน่ึงของเจแปนแอลป	นําทานเดินทางสู	สถานีโองิซาวะ	จากน้ันนําทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขา
ทาเทยามาที่มีความยาว	3.6	กิโลเมตร	โดย	นัง่รถบัสรางไฟฟ าอุโมงคคันเต็น	นับเป็นอุโมงคที่อยูสูงที่สุดใน
ญี่ป ุน
เดินทางนําทานชม	เขื่อนคุโรเบะ	ซึ่งเปนเขื่อนกั้นน้ําที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	โอบลอมดวยภูเขานับรอย



ลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ	มีความสูงถึง	186	เมตร	และมีความกวางถึง	492	เมตร	ซึ่งใชเวลา
ตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ45	ปี	เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง4	ปี	โดยจะใชเวลาเดินเทาเพิ่อขาม
เขื่อน800	เมตร	เดินทางบนเสนทางที่สองขางทางเป็นกําแพงหิมะสูงชัน	(SNOW	WALL)สูงกวาสิบเมตร	ยาม
เปิดเสนทางนับเป็นอีกทัศนียภาพที่สวยงาม
จากน้ันนําทาน	นัง่เคเบิ้ลคาร	ลอดภูเขาจาก	สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะ-ไดระ	ระยะทางประมาณ

800	เมตร	ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ป ุนที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง	ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตก
รุนแรงมากในฤดูหนาว
จากน้ันนําทานโดยสาร	กระเชาไฟฟ า	ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง1,710	เมตรสูสถานีไดคันโบ	นําทานเดินทาง

ผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามาที่มีความ	ยาว	3.6	กิโลเมตร	นับเป็นอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ป ุนสสถานีมูโร
โดะ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซตญีป่ ุน

ชวงบาย
นําทานชม	ยอดเขาทาเทยามา	ที่มีความสูง	3,015	เมตร	ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิและยังป็น

หน่ึงในสามภูเขาศักดสิทธตามความเชื่อคนญี่ปุนตั้งแตสมัยโบราณ	ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนา
ประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา	ซึ่งในวันที่ทองฟาโปรง	สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ
จากน้ันนําทานเดินทางสูสถานีบีโจดัยระ	โดยรถปรับอากาศระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศน

ของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทบใจตามอัธยาศัย	นําทานโดยสารเคเบิ้ลคารลอด
ภูเขาสูสถานีทาเทยามาระยะทางประมาณ	1.3	ก.ม.จากน้ันจากน้ัน	นําทานเดินทางสูทีพ่ักเมืองโทยามา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	บุฟเฟ ต
ทีพ่ัก	:	APA	TOYAMA	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นสถานีที่สามารถตอรถบัสและรถรางซึ่งเป็นเสนทาง	Japan	Alps	เป็น
สถานีรถบัสและรถรางที่อยูเป็นสวนหน่ึงของเสนทาง	Japan	Alps	ซึ่งชื่อมทั้ง
ของเสนทางทั้งบัสและรถราง

สูง	186	เมตร	ซึ่งเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ป ุน	ใชเวลากอสรางนาน	7	ปี
โดยใชสําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ	และยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญแหงหน่ึงของเสนทางทาเทยามา	คุโรเบะ(Tateyama	Kurobe	Alpine
Route)อีกดวย	ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน	–	กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอย
น้ําออกจากเขื่อนทุกวัน	ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามภาพหน่ึง

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา	ที่เชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพื่อไปชมเขื่อน	Kurobe
เป็นเสนทางการเดินทางขาม	Japan	Alps

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซตญี่ป ุน



ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่
ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	อยูตอนกลางของประเทศ	หรือเรียกไดวา	เป็นภาค
กลางของญี่ป ุนน่ันเอง	ในภูมิภาคน้ีเอง	ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม	ลักษณะคลายๆ
กับเทือกเขาแอลป	จึงไดรับการขนานนามวา	เป็น	เจแปนแอลป	น่ันเอง	นัก
ทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงน้ีในนามของ	เจแปนแอลป	หรือเสน
ทางธรรมชาติอัลไพน	หรือทางทานอาจจะเรียกชื่อ	ยาวๆ	วา	Tateyama
Kurobe	Alpine	เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะ
ฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	เสนทางที่ยาวประมาณ	90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด	Toyoma	และ	Naganoไวดวยกัน	การเดินทางสวน
ใหญใช	เคเบิลคาร	และรถประจําทาง

เป็นสถานีกระเชาลอยฟาที่เชื่อมตอกับรถบัสขึน้เขา	Japan	Alps	ซึ่งตั้งอยูใน
เขตโทยามา

เป็นเมืองที่ตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางของเกาะญี่ป ุน	และถือเป็นทางเขาสูประเทศ
ทางฝ่ังทะเลญี่ป ุน	เน่ืองจากภูมิประเทศที่หอมลอมไปดวยทองทะเลลึกและ
เทือกเขาที่ลาดชันทั้งสามทิศจึงทําใหจังหวัดโทยามาอุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติ	ทําใหผูที่มาเยี่ยมเยือนสามารถดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่งดงาม	และ
อาหารที่สดและอรอยไดในเวลาเดียวกัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรมบุฟเฟต
	พักที่	APA	TOYAMA	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ป ุนขนานแทดั้งเดิม	และยัง

ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ในเดือนธันวาคม	1995	บานสไตลกัสโช	สึคุริ	จะมีความยาว
ประมาณ	18	เมตร	ความกวาง	10	เมตร	โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี
และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา	กัสโช	และมีผูคนจากทั่วทุก
มุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปีเป็นจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซตญีป่ ุน

ชวงบาย
เดินทางสู	ทาคายามา	นําทานถายรูปดานหนา	ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคา

ยามา	ซึ่งเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลา
กวา	176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา	ในสมัยเอโดะ
จากน้ันนําทานเดิมชม	หมูบาน	LITTLE	KYOTO	หรือ	ยานซันมาชิซูจิ	(Sanmachi-Suji)	เป็นเขตเมืองเกา

ที่มีการอนุรักษบานเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกวา	300	ปีไวไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชม
กับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ	และรานคาหลากหลาย	เชน	รานผลิตและจําหนายเหลา



สาเก	รานทํามิโสะ	ฯลฯ	พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับ
ใจมากมาย	ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองนาโกยา	นําทานชอปป้ิง	ยานซาคาเอะ	ใจกลางเมืองนาโกยา	ถือเป็นแห

ลงชอปป้ิงในอุดมคติ	สนุกสนานไปกับการซื้อสินคาแบรนดเนมหรูหราหรือสินคาทองถิ่น	ในหางสรรพสินคา
ตางๆ	เชน	หางมัตสึซากายะที่เกาแกที่สุดของโลก	หางมิตสึโคชิอันหรูหรา	หางมารุเอ	อีกทั้งไมควรพลาดชม
แฟชั่นที่ทันสมัย	ในหางสรรสินคา	เชน	ลาชิค	ปารโก	และนาเดีย

ชวงคํ่า
อาหารอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พัก
ทีพ่ัก	NAGOYA	CROWN	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ	/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแร

ในไสตลญี่ป ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง	โรคภัยไขเจ็บ
และผิวพรรณเปลงปลั่ง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซตญี่ป ุน

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี



อาหารอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา	ซึ่งมีทั้งรานคา	และรานอาหารมากมายใหผู
ทองเที่ยวไดเลือกชอปและชิมตามใจ

	พักที่	NAGOYA	CROWN	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินนาโกยา	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.20	น.	เหินฟาสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเจแปนแอรไลน	เทีย่วบินที	่JL	727
14.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน3ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10-12	ชั่วโมง

อาทิเชน	เริ่มงานเวลา	8.00	น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอ
ดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯ	ได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
17.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง	30	ทาน

-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10
วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ชําระเงินคาจองทัวร	ทานละ	15,000	บาท	สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทาง	20	วัน	



**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิม่เติมของลูกคา	กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอนเงิน
มัดจําหรือพรอมยอดคงเหลือ**

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน	
ที่น่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน	ตัว๋กรุปราคาพิเศษไมสามารถ	Up	Business	ได
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง	3	ทานจะเป็นหอง	Triple

จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ	1	เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได	กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพัก
คู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระทีส่ายการบิน	Japan	Airlines	กําหนดทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม	หากน้ํา

หนักเกินตองชําระคาปรับหนาเคานเตอรตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน	ที่มีการเรียกเก็บ	และคาประกันวินาศภัย
เครื่องบิน
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารที่จะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	การ



จราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลีย่นเงินเยนปรับสูงขึ้น	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิม่ขึ้นโดย

จะแจงใหทราบลวงหนา
Infant	9,000บาท	(*อายุไมเกิน	2	ปี)

1.	เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได	45	วันกอนเดินทางเทาน้ัน	แตกรณีพีเรียดที่เดิน
ทางน้ันๆเต็มแลวไมสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุกกรณียกเวนเปลี่ยนผูเดินทางแทน	และพีเรียดราคาโปรโม
ชัน่เม่ือจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี
2.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับ
คณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถ
เรียกรองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	


