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เส้นทางสายอลัไพน์ทาเทยาม่า | หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
ก าแพงหิมะ | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | ป่าไผ่อาราชิยาม่า | ช้อปปิง้ชินไซบาชิ | แช่ออนเซ็น

อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิง้เมืองโอซาก้า 1วนั 
      
 

 

 

   

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) 
[TG644 00.05 – 08.00+1] 

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
สนามบินชูบุเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา
โกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – ลิตเติล้เกียวโต –  
แช่ออนเซ็น 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานที่

ท่องเที่ยวมากทาย ทัง้สถานที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิมและได้รับเลือกจากองค์กร

ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดีและ
รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า “กัสโซ” จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 

เดินทาง พฤษภาคม 2563 

ราคาแนะน าเพียง 49,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) (TG644 00.05 – 08.00+1) 
วนัที่ 2. นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า –  

 ลิตเติล้เกียวโต – แช่ออนเซ็น 
วนัที่ 3. เขื่อนคุโรเบะ – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – ก าแพงหิมะ 
วนัที่ 4. เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – โอซาก้า – ช้อปปิง้โดทงโบริ – ช้อปปิง้ชินไซบาชิ 
วนัที่ 5. อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซือ้ทวัร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 
วนัที่ 6. ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ห้างอิออน มอลล์ – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG673 17.35 – 21.25) 



 

ความกว้าง 10 เมตร 
 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า น าท่านชมด้านนอกของ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมือง
ทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศยัของผู้ว่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
กุกาวา ในสมยัเอโดะ ถนนสายซันมาชิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมยัเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี 
ตวัเมืองล้อมรอบด้วยคูน า้และถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้
เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ของที่ระลึก รวมทัง้สาเกที่ขึน้ชื่อด้วย คนที่อาศัยอยู่แถวนี  ้ดัดแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ 
(traditional shop) เพื่อรับนกัท่องเที่ยว และยงัมีการขายสินค้าพืน้เมืองหลายอย่าง เช่น เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของ 
ที่ระลึก ชาม ตุ๊กตา 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก หรือเทียบเท่า Matsumoto Hotel 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันที่ 3 เขื่อนคุโรเบะ – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – ก าแพงหิมะ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กัน้น า้ที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มี
ความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตัง้แต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใช้
เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร  



 

 

 
 ก าแพงหิมะ “ยูคิโนะโอทานิ”สงูกว่า 10 เมตร (หลงัเปิดเส้นทางปลายเดือนเม.ย.-พ.ค. เป็นก าแพงหิมะมีขนาดใหญ่ที่สดุ หลัง

เดือนม.ิย. ก าแพงหิมะจะลดระดับความสงูเร่ือย ๆ) จากนัน้น าท่านนัง่เคเบิล้คาร์ ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยังสถานีคุ
โรเบะ – ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิล้คาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่ นที่ลอดภูเขาตัง้แต่ต้นจนสุดเส้นทาง 

 

 
 กระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 มตร สู่สถานีไดคนัโบะ น าท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่

มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอุโมงค์ที่อยู่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น สู่สถานีมโูรโดะ 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสงู 3,015 เมตร ซ่ึงสงูเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหนึ่งในสามภูเขาศกัด์ิสิทธิ์

ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมยัโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งใน
วนัที่ท้องฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ 

 

 
 สถานีบีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้เก็บ

เก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีทาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3 กม. 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Gifu Hotel หรือเทียบเท่า 



 

วันที่ 4 
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ป่าไผ่อาราชิยาม่า – โอซาก้า – ช้อปป้ิงโดทงโบริ 
– ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พ านักของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก็้เป็นเมืองที่ใหญ่

เป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยงัคงอนุรักษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็น
ส่วนมาก 

 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือเรียกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสุนัขจิง้จอก เป็นศาลเจ้าศาสนาชินโต 
สร้างขึน้เพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าอินาริ เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเกียวโต บริเวณ
เขาอินาริ ที่นี่เป็นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ด้วยเอกลกัษณ์ของศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงนบัพนัต้น ซึ่งเสาโทริอิจ านวน
มาก มาจากการบริจาคของคนที่ศรัทธา ผู้ที่บริจาคจะได้รับการจารึกชื่ออยู่ด้านหลังเสา โดยเสา 1 ต้นมีมลูค่าบริจาค 300,000 
– 1,000,000 เยน 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ป่าไผ่อาราชิยาม่า ตัง้อยู่ที่อาราชิยาม่าในเกียวโต ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศญ่ีปุ่ น และมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่มาเที่ยวที่แห่งนี ้เนื่องจากว่าบรรยากาศร่มร่ืนและสงบ เหมาะแก่การถ่ายรูป
และเดินชมธรรมชาติ ป่าไผ่แห่งนีม้ีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือ ป่าไผ่แห่งนีจ้ะมีเส้นทางเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยป่าไผ่ที่สุดสุด 
นอกจากนีย้งัจะมีร้านขายของที่ระลึกที่เน้นสินค้าที่ท าจากต้นไผ่และของท้องถ่ินเป็นหลกัไม่ว่าจะเป็น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่อง
ใส่ของ หรือเสือ้เสือ้สานจากไผ่ สามารถน ากลบัไปฝากญาติพี่น้องได้อีกด้วย 

 

 
 โอซาก้า เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 
 ช้อปป้ิงย่านโดทงโบริ หนึ่งในย่ายบันเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 

24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยงัมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟ



 

ประดบัตามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกูลิโกะ และปคูานิโดราคุ ที่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอซาก้า 

 ช้อปป้ิงชินไซบาชิ มีระยะทางทัง้หมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอื่นๆ ที่อยู่หวัและท้ายด้วยก็จะกลายเป็นย่านร้านค้าที่มี
ความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา ร้านขายเคร่ืองส าอางค์ ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100  
เยน  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Osaka Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
อิสระท่องเที่ยวตามสถานท่ีต่างๆ ในโอซาก้าหรือซือ้ทัวร์เสริม UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าต่างๆกับท่านในการเดินทาง 

เช่น ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกับร้านค้าแบบดัง้เดิมของ
ญ่ีปุ่ น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุก
ย่ีห้อดังทั่วโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนีแ้ล้วยังมีสินค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซือ้เช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากร้านค้าทนัสมยัจากแบรนด์ต่างๆ แล้วที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้ภายใต้
หลังคาเดียวกันมี เส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม ,อัญมณี
เคร่ืองประดับและร้านหนังสือ เป็นแหล่งที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าชื่อดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ได้จุใจ และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวส าคญัๆต่างๆมากมาย เช่น 
วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนด์ 
หุ่นยนต์เหล็กเท็ตสึจิน โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์โอซาก้า 
หรือเลือก ซือ้ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่า

รถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ท่านที่ซือ้ทวัร์เสริมน าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุก
ท้าทายกับเคร่ืองเล่นหลาก หลายชนิดต่ืนเต้น ระทึกใจจากหนงัดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”

ล่องเรือผจญภยักับไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ 
“จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่
รอให้ท่านพิสูจน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อ
เอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผสับรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซน THE 

FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด ที่จะได้ให้คุณบินได้  ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 



 

ใน เคร่ืองเล่นหวาดเสียวสดุๆ และสามารถหมุนได้รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง 1,124 เมตร และจุดทิง้ด่ิงสูงสุดถึง 
37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ล่าสุดที่สร้างเอาใจสาวกเจ้าตวัเหลืองสุดกวนที่โด่งดังมาจาก เร่ือง Depicable 
Me ซึ่งไฮท์ไลท์ของโซนนีคื้อ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้วย ร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร 
โชว์ต่างๆ มากมาย รวมทัง้ยงัมีเคร่ืองเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สดุอีกทัง้ส าหรับท่านที่ชื่น
ชอบนักสืบจิ๋วโคนันที่กระแสตอบรับดีจนยูนิเวอร์แซล ญ่ีปุ่ น ต้องน ากลับมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทัง้เกมไขปริศนาสืบคดี 
Real Escape Game ตามด้วย Entertainment Restaurant ร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะได้ด่ืมด ่า
กับโลกของโคนนัคุงแบบจดัเต็มไปเลย 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

 

 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม OSAKA HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ห้างอิออน มอลล์ – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 17.35 – 21.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง สัมผสัความย่ิงใหญ่ของยุคสมยัที่โชกุนโตโยโตมิปกครอง

และออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนีน้บัเป็นแลนด์มาร์กอนัดบัหนึ่งของโอซาก้า  
 ช้อปป้ิงห้างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้

ตามฤดูกาล และพิเศษสดุกับร้าน 100 เยน ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย อิออน มอลล์ 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 

17.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

 



 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลกูค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

ราคาแนะน าเพียง  NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คืน 
 โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 19 – 24 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 8,900.- 32,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 30 กิโล  
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้เอาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้เอาประกนัที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 
 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญี่ปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคุณสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผู้ที่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


