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NAGOYA TAKAYAMA TOKYO 6D3N (JAPAN ALPS)  

เท่ียวสุดคุม้เจาะลึกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบเตม็อ่ิม 

ตื่นตาตื่นใจกบัก าแพงหิมะอันงดงามกบัเสน้ทางอัลไพน์ 

ชมหมู่บา้นมรดกโลก ทดลองท าโมเดลอาหาร 

ตื่นตาตื่นใจกบัความงดงามของทุ่งดอกพ้ิงคม์อส 

 เมนูญี่ปุ่นดั้งเดิม 

 บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ 

 

8-13, 15-20, 22-27 พฤษภาคม  

      ราคา 40,900.- 

  

TG 644 BKK–NGO  00.05 –08.00 

TG 661 HND–BKK  00.20 – 05.25 

วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า    
 

 

2 
สนามบินนาโงย่า–กุจโจฮาจิมงั – ทดลองท าโมเดลอาหาร – 

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ - โทยาม่า    

APA TOYAMA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบสุวะ 
   

BENIYA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
ทะเลสาบสุวะ - ทุ่งพิ้ งคม์อส ทะเลสาบโมโกโตะ– เรียนชงชา 

ชอ้ปป้ิงย่านชินจุกุ – โตเกียว   

- 
ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

5 โตเกียว– วดัอาซากุสะ – มิตซุย มาคุฮาริ เอาทเ์ล็ท – โอไดบะ 
 

- -  

6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ     
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21.00  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 
 

  
 
 

00.05 ออกเดนิทางสู่ สนามบินชบูุเซน็แทรร ์(นาโงย่า) โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644  

08.00 ถงึ สนามบินชบูุเซน็แทรร ์(นาโงย่า) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงกจุโจ ฮาจิมงั เพิอ่ทดลองท าโมเดลอาหาร นับเป็นสนิค้าอนัเลื่องชื่อของ

เมอืงมายาวนาน เพราะเมอืงกุจโจฮาจมิงัเป็นศนูยก์ลางการผลติอาหารจ าลองมานานหลายทศวรรษ 

ก่อนที่ความนิยมที่เกิดขึ้นจึงท าให้แพร่กระจายไปยงัเมืองอื่นๆ จนถึงปัจจุบนั ซึ่งอาหารจ าลอง

เหล่านี้นัน้ท ามาจากขีผ้ ึง้หรอืพลาสตกิ มไีวส้ าหรบัจดัแสดงหน้ารา้นอาหารเพื่อดงึดูดลูกคา้ดว้ยเมนู

ต่างๆภายในรา้นทีม่จี าหน่าย แต่ทีถ่อืวา่เป็นตน้ก าเนิดและแหล่งท าทีม่คีุณภาพดีงามมากทีสุ่ดกต็อ้ง

ยกใหข้องเมอืงนี้ เชน่ ผกัผลไม ้ซูช ิเทมปรุะ แฮมเบอรเ์กอร ์ไอศครมี และอาหารอื่นๆ อกีมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่เส้นทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ี่ปุ่ น

แบบดัง้เดมิรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้น

สไตลน์ี้วา่ กสัโซ แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบ้าน ไม่ใชต้ะปูแม้แต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะที่ตกทบัหลงัคาอย่าง

หนกัในชว่งฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างด ีอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โทยาม่า ณ APA TOYAMA  HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 

DAY 1 กรงุเทพฯ  

DAY 2 สนามบินนาโงย่า–กจุโจฮาจิมงั – ทดลองท าโมเดลอาหาร – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โทยาม่า 
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เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า ใหท้่านได้สมัผสัประสบการณ์

การเดินทางแบบธรรมชาติกับพาหนะทันสมัยที่ขบัเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ที่  สถานีบิโจไดระ (BIJODAIRA 

STATION) ไต่ข ัน้บนัไดขึน้สู่ที่ราบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 7 นาท)ี ต่อ

ด้วยน าท่านนัง่รถโค้ชที่จะน าท่านสู่เส้นทางธรรมชาตสิุดแสนคลาสสคิ สมัผสัความสวยงามตลอด

เสน้ทางทีจ่ะไดช้มทศันียภาพเกนิบรรยายไม่ว่าจะเป็นป่าสนอายุกว่า 1,000 ปี พร้อมชมเสน่ห์แห่ง 

ทุ่งราบมิดางะฮาระและน ้าตกโชเมียว บรเิวณนี้ท่านจะได้พบกบัความสวยงามแปลกตาตามแต่

ฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิ อิสระให้ท่านได้สมัผสัความสวยงามของธรรมชาติด้วยการลดัเลาะซอก 

ก าแพงหิมะ (SNOW WALL) สูงกว่า 15-20 เมตร ซึ่งขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี นับเป็น

ธรรมชาติสุดแสนมหศัจรรย์อย่างยิง่ ณ ยอดเขาแห่งนี้ยงัเป็นจุดชมววิสูงที่ สุดของเส้นทางทาเท

ยาม่า บรเิวณยอดเขาอสิระใหท้่านดื่มด ่ากบัทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆหมอก (ระยะทางประมาณ 

23 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) มุ่งหน้าสู่ สถานีมูโระโด (MURODO STATION)  ถ้ามี

เวลาอสิระใหท้่านเลอืกชมหรอืซื้อหาสนิคา้ทีร่ะลกึเป็นของฝากของขวญัตามอธัยาศยั    

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนัภายในบริเวณอทุยานฯ 

 จากนัน้เดนิทางต่อ ณ สถานีมูโรโดะ (MURODO STATION) จุดนี้น าท่าน นัง่รถไฟฟ้าโดยสาร

ชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า (ความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็น

อนัดบัที่สองรองจาก ภูเขาไฟฟูจิ) ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที ขา้มสู่

บรเิวณ ท่ีราบไดคนัโป (DAIKANBO) สู่อกีฝัง่หนึ่งของเทอืกเขาทาเทยาม่า ณ จุดทีร่าบสูงบนไหล่

เขาแห่งนี้ ท่านสามารถชมทศันียภาพหุบเหวลกึได้อย่างตื่นตาสมัผัสสุดยอดความตื่นเต้นอนัแสน

ประทบัใจ จากนัน้พาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้า (ROPEWAY) ขา้มหุบเหวลกึ โดยที่ไม่มเีสาค ้ายนัคัน้

กลางสายสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทาง เป็นระยะทางกวา่ 1,700 เมตร สมกบัสมญานาม

ที่ว่า กระเช้าพาโนราม่า (PANORAMA ROPEWAY) อิสระให้ท่านได้ชมทศันียภาพสวยงามใน

มุมมองกวา้งขวา้งแบบไม่มสีิง่ใดมาบดบงัสายตาท่าน พรอ้มบนัทกึภาพความสุขอนัแสนประทบัใจ 

เดนิทางต่อโดย นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ลอดอุโมงค์ใตเ้ทอืกเขาทาเทยาม่า  ไต่ข ัน้บนัได

DAY 3 โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบสวุะ 
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ลงอกีครัง้เพื่อลดระดบัความสูงลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนัน้

อสิระใหท้่านเดนิเล่นบรเิวณ สนัเข่ือนคโุรเบะ (KUROBE DAM) ดว้ยระยะทาง 800 เมตร ซึ่งเขือ่น

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ น ถา้อากาศดที่านอาจเหน็สายรุง้พาดผา่น เขือ่นแห่งนี้มคีวามสูง 186 เมตร และ

ความกวา้ง 492 เมตร ตัง้อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 1,454 เมตร ใชเ้วลาก่อสร้างตัง้แต่เริม่บุกเบกิจน

เสรจ็สิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใชเ้วลาสร้าง 4 ปี ซึ่งกกัเก็บน ้ากว่า 2 ,000,000 ลูกบาศก์

เมตร ชมทศันียภาพโดยรอบความมโหฬารของตวัเขือ่นและเทอืกเขาแอลป์ ในฤดูรอ้น ท่านอาจได้

เหน็พลงัความแรงของน ้าทีป่ล่อยออกจากแอ่งน ้าเสยีงดงัสนัน่ สายน ้าสเีขยีวมรกตในเขือ่นผสานกนั

อย่างลงตวั น าท่านนัง่ รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) อกีครัง้ ลอดอุโมงค์ใต้ 

เขาอาคาซาวา่ไดเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กโิลเมตร สู่ด่านสุดทา้ยของเสน้ทาง  เจ

แปน แอลป์แสนคลาสสิค ณ สถานีโอกิซาว่า (OGIZAWA STATION) ซึ่งทุกยานพาหนะตัง้แต่

สถานีเริม่ตน้จนถงึสถานีสุดทา้ยปลายทางลว้นทีท่่านใชเ้ป็นยานพาหนะทัง้หมดนัน้ใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ซึ่งปราศจากมลภาวะ  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ทะเลสาบสวุะ ณ BENIYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซน็ น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพให้กระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 
 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความงาม ณ ทุ่งพ้ิงคม์อส ทะเลสาบโมโกโตะ ความงามแห่งเทศกาลดอกไม้บานทัว่ทัง้

ภูเขา ซึ่งจะบานสะพรัง่พรอ้มกนับนพืน้ทีก่วา่ 100,000 ตารางเมตร สามารถเปลีย่นภูเขาธรรมดา ๆ 

ใหเ้ป็นภูเขาสชีมพูน่าตื่นตาตื่นใจยิง่นัก ทีน่ี่เป็นสถานที่ทีม่ชี ือ่เสยีงที่สุดของประเทศญี่ปุ่ นในการชม

พิ้งค์มอส และในช่วงเวลาที่ฟ้าโปร่งใสท่านจะพบกบัความงามของท้องฟ้าสฟ้ีาตดักบัทุ่งดอกไม้สี

ชมพู ( การบานของดอกไม้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ) 

DAY 4 ทะเลสาบสวุะ - ทุ่งพ้ิงคม์อส ทะเลสาบโมโกโตะ– เรียนชงชา - ช้อปป้ิงย่านชินจกุ ุ– โตเกียว 
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จากนัน้สมัผสัวฒันธรรมแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  น าทา่นเขา้ร่วม เรียนชงชา ดื่มด ่าไปกบัสุนทรยีแ์ห่งการชง

ชาอกีหนึ่งเอกลกัษณ์ของชาวญี่ปุ่ น ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการดืม่ชาสไตลญ์ี่ปุ่ นแท้ๆ  ในพธิชีงชาอนั

เตม็ไปดว้ยกลิน่อายแบบญี่ปุ่ น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวที่คราคร ่าดว้ย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงั

ของญี่ปุ่ น ทีท่่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านช้

อปป้ิงที่มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศนูย์กลางทีส่องแห่งนคร ศนูย์

รวมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชือ่ดงัเป็นที่นิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น 

และนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องส าอางค์ 

กิฟ๊ชอ๊ป ขนม และสนิค้าอื่นๆ  อกีมากมายที่ท่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคา

สบาย กระเป๋า อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญงิ เสื้อผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

รองเทา้ เครื่องส าอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE , SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคา

ถูกกวา่เมอืงไทย 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โตเกียว ณ ATAGOYAMA TOKYU REI 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ี่มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซ็นตเิมตร ซึ่ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถงึนกัท่องเที่ยวที่มา

เยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนกัถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ท่านไดไ้ปถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นที่ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึ อาทเิช่น 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของย่านนี้ เช่น

ขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศ

DAY 5 โตเกียว– วดัอาซากสุะ – มิตซุย มาคฮุาริ เอาทเ์ลท็ – โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 
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ตะวนัออกของวดัคอื แม่น ้าซูมดิะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโค

เอน็ ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น ้าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

  จากนัน้น าท่านสู่ มิตซุย มาคฮุาริ เอาทเ์ลท็ อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ชอ้ปป้ิงมอลล์
ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมทัง้สินค้าที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ และผลิตในญี่ปุ่ นซึ่งล้วนแต่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา  อาทิ ADIDAS, GAP, 
TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น 
ๆ อกีมากมาย 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว แหล่ง
ท่องเทีย่วยอดนิยมแห่งๆใหม่ของชาวโตเกยีว ภายในเมอืงใหม่นี้ท่านจะพบกบัสวนสนุกรถยนต์ทีโ่ต
โยต้า ภายในบริเวณมีให้ท่านเลอืกไม่ว่าจะสนุกกบักระเชา้หมุนขนาดยกัษ์ รถยนต์โตโยต้าทัง้รุ่น
ส่งออก และผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตวัแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจดัโชวไ์ว้
อย่างมากมายราวกบัเป็น มินิมอเตอร์โชว์ หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย อิสระท่านเดนิชมความ
อลงัการโดยรอบและเดนิเลอืกซื้อของตามอธัยาศยั หรอืไป DIVER CITY สถานทีช่อ้ปป้ิงแห่งใหม่ ซึ่ง
ภายในมีทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร และศูนย์รวมความบนัเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยงัเป็นสถานที่ตัง้ของ 
หุ่นยนต์กนัดัม้ขนาดเท่าของจรงิ (GUNDAM FRONT) ธมีปารค์เกีย่วกบักนัดัม้โดยเฉพาะ และยงัมี
รา้นขายสนิคา้ต่างๆ เกีย่วกบักนัดัม้และกนัดัม้คาเฟ่ ซึ่งมกีาแฟและขนมต่างๆ ทีต่กแต่งเป็นกนัดัม้  
***อาหารกลางวนัและอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

 

 

 

00.20 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 

05.25  ถงึสนามบนิสวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 

*************************************************** 

 

 

 

 

 

DAY 6 สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

8 – 13 พ.ค. 40,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 8,500 บาท 

15 – 20 พ.ค. 40,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 8,500 บาท 

22 – 27 พ.ค. 40,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 11,000 บาท 8,500 บาท 
 

 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 

หมายเหต ุ
1. หากมกีารออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ - ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง และไม่สามารถท าเรื่องรบัเงนิ 
    คนืได ้หากท่านมกีารยกเลกิการเดนิทาง , ตัว๋เครื่องบนิไม่มรีาคาเดก็ และไม่สามารถอพัเกรดใดๆได ้
2. หากท่านเลอืกเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกหมายเลขทีน่ัง่บนเครื่อง  
    เนื่องจากทางสายการบนิจะเป็นผูก้ าหนดโซนทีน่ัง่ของตัว๋กรุ๊ปไว ้
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกนิท่านละ 20 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
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 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 
 กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 20 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหตุ  *** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 
 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่ การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วได้ตามความเหมาะสม ในกรณเีกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) NAGOYA TAKAYAMA TOKYO 6D3N (JAPAN ALPS) TG 

 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแล้ว หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
 

 

 

 

 
 


