
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D 3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  

 
ชมความสวยงามของก าแพงหมิะอนัสงูตระหงา่น 
เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่เดมิ 

สกัการะวดัดงั วดัคโิยมสิ ึศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ
ชมดา้นหนา้ทีว่า่การเมอืงเกา่เมอืงทาคายามา่ชอ้ปป้ิง

ถนนสายซนัมาจ ิซูจทิ ีม่ฉีายาวา่ “ลติเต ิล้ เกยีวโต” 
ถา่ยรปูคูส่ถานทีส่ดุธรรมชาต ิป่าไผอ่าราชยิามา่ 
ชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิไปกบัยา่นชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด กบั Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินาโกยา่ 

[XJ638 23.55 -07.45] 

วนัที ่2 สนามบนินาโกยา่-เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่

การอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]-ถนน

สายซนัมาจ ิซูจ-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

เมอืงมสัซโึมโต ้

วนัที ่3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-เขือ่นคุ

โรเบะ-ก าแพงหมิะ-เมอืงกฟิุ 

วนัที ่4 เกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิ 

ป่าไผอ่าซาฮยิามา่-ศาลเจา้แหง่ความรกั 

วนัที ่5 ปราสาทโอซากา้-ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ– 

ชนิไซบาช ิ

วนัที ่6 สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] 

NAGOYA  

JAPAN ALPS ปากแดง 

6D3N 

โดยสายการบนิไทยแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์[XJ] 

เดนิทาง : พฤษภาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 34,900.- 

https://www.b2btourservice.com/package-tour-detail/39/Nagoya.html


 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D 3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่15 – 20 พฤษภาคม 2562 35,900.- 

วนัที ่17 – 22 พฤษภาคม 2562 36,900.- 

วนัที ่22 – 27 พฤษภาคม 2562 35,900.- 

วนัที ่24 – 29 พฤษภาคม 2562 35,900.- 

วนัที ่29 พฤษภาคม – 03 มถิุนายน 2562 34,900.- 

 

 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ638 23.55 -07.45+1] 

 

2 

สนามบนินาโกยา่ – เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอ

เกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก] – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงมสัซโึมโต ้
✈ 🍽 🍽 

AZUMINO 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขือ่นคโุรเบะ – 

ก าแพงหมิะ – เมอืงกฟิุ 🍽 🍽 🍽 

GIFU 

 HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– ป่าไผอ่า

ซาฮยิามา่ – ศาลเจา้แหง่ความรกั – โอซากา้ 🍽 อสิระ อสิระ 

OSAKA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 
ปราสาทโอซากา้-ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ-ชนิไซบาช-ิ
สนามบนิคนัไซ 🍽 อสิระ ✈ 

 

6 
สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50]    
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D 3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินาโกยา่ [XJ638 23.55 -07.45] 

21.00 น นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ [ส าคญัมาก!! ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

23.55 น ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น สนามบนินาโกย่า โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์

เทีย่วบนิที ่XJ638 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง 

AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (ฟรนี ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และ

หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

วนัที ่2 

สนามบนินาโงยา่-เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้น

นอก]-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

เมอืงมสัซโึมโต ้ (- L D ) 

07.45 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านสู่ เมอืงทาคายาม่า น าท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเก่า

เมอืงทาคายามา่ [ดา้นนอก] ซ ึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่

อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุน

ตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ

ซ ึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่าง

ด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน

โบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอ

โดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ

เทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้

หลากหลาย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 
 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของ

บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสอง

มอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโช” และมผีูค้นจากทัว่ทกุมุมโลก

หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต า่กว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั AZUMINO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D 3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

วนัที ่3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-เข ือ่นคโุรเบะ-ก าแพงหมิะ-เมอืงกฟิ ุ(B L D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

 
 

 
 

 

น าสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใิน 

เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ ซ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของแจแปนแอลป์  

เขือ่นคโุรเบะ ซ ึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น จะมีสายรุง้พาด

ผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลกูและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวาม

สงูถงึ 186 เมตร และมีความกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เร ิม่บุกเบกิจนเสร็จส ิน้

ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้ม

เขือ่น 800 เมตร เดนิทางบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น 

 

ก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร ยามเปิดเสน้ทาง นับเป็นอีก

ทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ จากนั้นน าทา่นน่ังเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไป

ยังสถานคีุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญี่ปุ่ น

ทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดหูนาว  

 

 

กระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่ม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานไีดคนัโบะ น าท่านเดนิ

ทางผ่านอุโมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยาม่าทีม่ีความ ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงคท์ีอ่ยู่

สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น สูส่ถานมีโูรโดะ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและ

ยังเป็นหนึง่ในสามภูเขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่ง 

สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิ

 

 สถานบีโีจดยัระ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน์ของ

เทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัย น าท่านโดยสาร

เคเบิล้คาร  ์ลอดภูเขาสู ่สถานทีาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสูก่ฟิ ุ

 

 

ค า่  บรกิารอาหารกลางค า่ ณ รา้นอาหาร  

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D 3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 

วนัที ่4 เกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิป่าไผอ่าซาฮยิามา่- 

ศาลเจา้แหง่ความรกั (B - -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มีอายุเก่าแก่ยิง่กว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1 ,200 ปี 

จุดเดน่อันเป็นเอกลกัษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาด

ใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ที่น่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนัน้องคก์าร

ยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้ื่มน ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอัน

เกดิข ึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย  

 

อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซ ึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมิส ึรา้นคา้ต่างๆ ได ้

ตกแต่งเลยีนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ ยะ

แบบญี่ปุ่ น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญี่ปุ่ น, ขมมชูครีมสอดไสน้านาชนิด, รา้น 1,000 

เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ 

 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่บูชา

สนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทูตสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มีเสา

โทรอิจิ านวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย 

 

สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) ตัง้อยู่ทีอ่าราชยิาม่าในเกยีวโตนัน้นับเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทางธรรมชาตทิีง่ดงามมาก ป่าไผแ่ห่งนีจ้ะมเีสน้ทางเล็กๆทีร่ายลอ้มไปดว้ยป่าไผ่ทีส่ดุสดุ

ลกูหูลกูตา มทีางเดนิทีโ่อบลอ้มดว้ยตน้ไผ่สเีขยีวทีส่งูมาก เมือ่เดนิผ่านจะรูส้กึเหมอืนเดนิ

ในอุโมงคต์น้ไผ่ มกีลิน่ไผ่หอมออ่นๆโชยมา นอกจากนี้ยังจะมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่นน้

สนิคา้ทีท่ าจากตน้ไผ่และของทอ้งถิน่เป็นหลกัไม่ว่าจะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่งใส่

ของ หรอืเสือ้สานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช้อ็ปป้ิงกนัเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย 

 

 

ศาลเจา้โนโนมยิะคอืศาลเจา้ทีบ่รรดาเจา้หญงิทีไ่ม่ไดแ้ต่งงานจะมาอยู่เพื่อช าระตนให ้

บรสิทุธิเ์ป็นเวลา 1 ปีหรอืนานกว่านัน้ ก่อนทีจ่ะเขา้รับหนา้ทีท่ี่ศาลเจา้ใหญ่อเิสะพืน้ทีข่อง

ศาลเจา้ในปัจจุบันถกูใชใ้นปี 794-1185 ในสมัยเฮอัน และกลายเป็นศาลเจา้ในเวลาตอ่มา 

โดยศาลเจา้แห่งนี้ปรากฏอยู่ในผลงานทีม่ชีือ่เสยีงจากสมัยเฮอันทีช่ ือ่ว่า “เรือ่งเล่าของเก็น

จ”ิ สิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นพเิศษของทีน่ี่ คอื คุโรก ิโทรอิ ิซ ึง่ท าจากไมโ้อ๊คทีย่ังมเีปลอืกไมอ้ยู่ 

ศาลเจา้แห่งนี้รูจ้ักกนัในนามศาลเจา้แห่งการแตง่งาน 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D 3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 

 

วนัที ่5 ปราสาทโอซากา้-ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ-ชนิไซบาช-ิสนามบนิคนัไซ (B - -) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ น าทา่นชมบรเิวณ ดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ 

ซ ึง่ถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิง่ใหญ่ของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตม ิ

ปกครองและออกค าสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนี้นับเป็นแลนดม์ารก์อันดบัหนึง่ของโอซากา้

ทีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้ 

 

ชอ้ปป้ิง ย่านโดตงโบร  ิ(Dotombori) หนึ่งในย่านบันเทงิยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอ

ซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิ

คลองโดตงโบร ิและยังมีทัง้รา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอีกมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิด

ไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวิง่กูลโิกะ (Glico Running 

Man sign) และปูคานโิดราค ุ(Kani Doraku crab) ทีเ่ป็นสญัญลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้  

 

 

กลางวนั 

บา่ย 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

 

 

ยา่นชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาวประมาณ 600 เมตร 

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์ รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา รา้น

กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara , 

H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ 

ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ)  
เทีย่วบนิที ่XJ 611 ++[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] ++   
 

วนัที ่6 สนามบนิดอนเมอืง 
[ XJ611 23.55-03.50] 

 

03.50 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*********** 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D 3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

โปรแกรม : NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D3N  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

15 – 20 พฤษภาคม 2562 35,900 35,900 35,900 34,900 24,070 7,900 

17 – 22 พฤษภาคม 2562 36,900 36,900 36,900 35,900 24,070 7,900 

22 – 27 พฤษภาคม 2562 35,900 35,900 35,900 34,900 24,070 7,900 

24 – 29 พฤษภาคม 2562 35,900 35,900 35,900 34,900 24,070 7,900 

29 – 03  มถินุายน 2562 34,900 34,900 34,900 33,900 23,070 7,900 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
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4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D 3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D 3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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