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Hello! Nagoya Snow Wall นาโกยา่ เจแปนแอลป์ 6D4N 

 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิตรงสูน่าโกยา่ (สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร)์ 
น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 20 KG  

 

ไฟลท์บนิ 

 

Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45 

Return          NGO – DMK   XJ639 09.00-13.00 

 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) อัพเกรดทีน่ั่ง/เพิม่น ้าหนักสมัภาระ รายละเอยีดทา้ยรายการทวัร ์

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N (XJ) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่ BKK-NGO  XJ638 23.55 – 07.45+1    

2  สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์– สวนดอกไมฮ้ะมะมตัส ึ– วนอุทยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่–  
ฟจูอิอนเซ็น    เทีย่ง (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 

3  โอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – สวน Oishi Park -  มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้-  
ออิอนมอลล ์– ทีพ่กัออนเซ็น   เชา้,เทีย่ง  

4 เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ  - กโุจ  

 เชา้,เทีย่ง,เย็น 

5  เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - ปราสาทอนิยุามะ – ศาลเจา้ซงัโกะอนิาร ิ- ยา่นเมอืงเกา่โจกะมะช ิ
- นาโกยา่ – วดัโอสคุนันอน – ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ    เชา้,เทีย่ง 

6 นาโกยา่ - สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์– ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ 

เทีย่วบนิ NGO-DMK   XJ639 09.00 -13.00   เชา้ (บรกิารแบบSet Box)  

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น) 

 พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

15-20 เมษายน 63 36,888  

 

Infant 7,000 บาท 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

 

8,500 30  

22-27 เมษายน 63 32,888 8,500 30  

6-11 พฤษภาคม 63 34,888 8,500 30  

13-18 พฤษภาคม 63 31,888 8,500 25  

20-25 พฤษภาคม 63 31,888 8,500 30  

27 พฤษภาคม-1มถินุายน 29,888 8,500 30  

3-8 มถินุายน 27,888 8,500 30  

10-15 มถินุายน 27,888 8,500 30  

17-22 มถินุายน 63 27,888 8,500 30  

 

วนัทีแ่รก   กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

 

 

20.30น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารและตดิแท็คกระเป๋า  

 

23.55น. น าท่านเดนิทางสู่ นาโกย่า สนามบนิสนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ประเทศ

ญีปุ่่ นโดยสายการบนิAIR ASIA X เทีย่วบนิทีX่J68 (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหาร

บนเครือ่งสัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้) 

วนัทีส่อง สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์- สวนดอกไมฮ้ะมะมตัส ึ– วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่– ศาลเจา้ฮาโกเน ่–  

                 ฟจูอิอนเซ็น   อาหารกลางวนั (บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku ), เย็น (บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้) 

 

07.45 น. เดนิทางถงึ นาโกย่า สนามบนิชูบเุซ็นแทรร(์เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้ะมะมตัส ึ

Hamamatsu Flower Park เมอืงฮามามตัส ึจงัหวดัชซุิโอกะ สวนดอกไมร้มิทะเลสาบฮามานะ ใหท้่านไดส้มัผัส

ความสวยงามของดอกไมป้ระจ าฤดกูาล เป็นสวนสวยขนาดใหญ่ทีไ่ดร้ับการจัดอันดบัว่าเป็นสวนซากรุะและดอกทวิลปิที่



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N (XJ) 

ขึน้ชือ่ว่างดงามตดิอันดับของโลกบนพื้นที่รวม 300,000 ตารางเมตร ปลูกพืชกว่า 3,000 ชนิดเป็นจ านวนมากถงึ 

100,000 ตน้ สามารถชมความงามของดอกไมไ้ดทุ้กฤดูของญี่ปุ่ น อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพตามอัธยาศัย น าท่าน

เดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิม โดยเป็นสว่นหนึง่ของอุทยานแห่งชาต ิฟู

จ-ิฮาโกเน่-อสิทึีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแห่งธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บ่งบานตลอดทัง้ปี 

ทวิทัศน์ทีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอาช ิและ โอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยังมีชือ่เสยีงในเรื่องของ

การเป็นแหลง่น ้าพุรอ้น ทีแ่ปลกไปกว่านัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17  แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที1่) บฟุเฟ่ต ์BBQ Yakiniku  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮาโกเน ่ตัง้อยู่ดา้นลา่งของภูเขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาช ิเป็นศาลเจา้ที่

ใหญ่และมีชือ่เสยีงมากทีส่ดุในบรเิวณนี้ ศาลเจา้แห่งนี้มปีระวัตเิก่าแกม่าตัง้แตร่าวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระไดร้ับความ

เลือ่มใสจากโชกุนหลายต่อหลายท่าน เป็นหนึง่ในศาลเจา้ที ่ใชท้ าพธิกีรรมศักดิส์ทิธิใ์นภมูภิาคคนัโต เสน้ทางเดนิสอง

ขา้งทางจะมตีะเกยี งแขวนเรยีงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศทีเ่งยีบสงบอยู่ทา่มกลางตน้ไมใ้หญ่ มี

ความสวยงามตลอดทัง้ปี ศาลเจา้นี้มีเสาโทรอิลิอยน า้สแีดงทีส่ามารถมองเห็นไดจ้ากหลาย ๆ จุดรอบทะเลสาบอะช ิ

อสิระถา่ยภาพตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้     

ทีพ่กั: Fujinobou Kaen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม โอชโินะฮกัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – สวน Oishi Park -  มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้–  

                  ออิอนมอลล ์      อาหารเชา้,กลางวนั  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

  น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจ ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 

Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟจูซิงัไดร้ับเลอืกใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี้มบี่อน ้าใสๆ รวมกนักว่า 

8 บ่อ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภูเขาไฟฟูจมิีอายุมามากกว่า  1,200 ปี น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์

พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ซ ึง่ไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆทีเ่กดิแผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และสาธติวธิป้ีองกันตัว และท่านยัง

สามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดนิไหวในระดบัทีแ่ตกต่างกันไดด้ว้ย น าท่านเดนิทางสู ่โออชิ ิปารค์ Oishi 

Park จุดชมววิภูเขาไฟฟูจทิีส่วยทีส่ดุอีกแห่งหนึง่ ตัง้อยู่ทางเหนือรมิฝ่ังทะเลสาบคาวากุจโิกะ ในวันทีอ่ากาศดสีามาร

มองเห็นววิของภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างชดัเจน โดยตลอดปีสวนแห่งนี้จะมีการปลูกดอกไมห้มุนเวียนกันไป อาท ิในชว่ง

ปลายเดอืนเมษายนถงึตน้เดอืนพฤษภาคมจะเป็นดอกพงิคม์อส ช่วงกลางเดือนมถิุนายนจนถงึเดอืน

กรกฎาคม จะเป็นชว่งทีม่กีารจดังาน Kawaguchiko Herb Festival ซึง่เต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ดอกลา

เวนเดอรจ์ะสง่กลิน่หอมไปทั่วทัง้สวน ส่วนในช่วงเดอืนตุลาคมถงึพฤศจกิายน จะปลูกพุ่มโคเคียทีจ่ะแดงฉานสดใส

ตลอดฤดใูบไมร้่วงอกีดว้ย 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)Japanese Set 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้ซึง่ตัง้อยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ 

ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขาของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น จงึท าใหเ้มอืงทัง้เมอืงถกูโอบ

ลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่ น  น าท่านไปชมความ

สวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี1504 ซ ึง่นับไดว้่าเป็น

ปราสาททีเ่ก่าแก่ทีส่ดุและนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 5 

ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอดพน้การถูก

ท าลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบัน ตวัปราสาทมผีนังทีท่าดว้ย

สดี าสนทิท าใหม้ีฉายาว่า ปราสาทอกีาด า (น าชมดา้นนอก) จากน ัน้น าทา่น

เดนิทางสูห่า้งออิอนมอล ์อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ และอสิระอาหารเย็น

ตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

 

ไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออน

เซ็น Onsen น า้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ ิม่ ซึง่ชาว

ญี่ปุ่ นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้ม ีส่วนช่วยเร ื่อง โรคภยัไข้เจ็บและ

ผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั: Itoen Hotel Asamanoyu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจง้

พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่ เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ  - กโุจ  

                  อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

น าท่านเดนิทางสู ่เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ Tateyama Kurobe Alpine Route เสน้ทางที่เร ิม่ตน้ทีส่ถานี

โองซิาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) ไปสิน้สดุที ่เขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยา

มะ (Toyama) ระยะทางยาวประมาณ 25 กโิลเมตร และตอ้งอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดนิทาง ทัง้

เคเบิล้คาร ์รถบัส และกระเชา้ไฟฟ้า เป็นตน้ โดยตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้ืน่ชมทวิทัศน์อันยิง่ใหญ่ตระการตาของ

เทือกเขาแอลป์เหนือซึง่ครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 เมตร (หมายเหตุ: เสน้ทางขึน้-ลง อาจมีสลับจุดขึน้สถานี

สถานีทาเตยามะลงสถานีโองซิาวะได)้ น าทา่นสมัผสัใกลช้ดิกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปน

แอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ น าท่านเดนิทางสู่ สถานโีองซิาวะ น าท่านเดนิ

ทางผ่านอุโมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่าทีม่ีความยาว 3.6 กโิลเมตรโดยน่ังรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงคค์ันเต็น นับเป็น

อุโมงคท์ีอ่ยู่สงูทีส่ดุในญี่ปุ่ นน าท่านชมเขือ่นคุโรเบะซึง่เป็นเขือ่นกัน้น ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น โอบลอ้มดว้ย

ภเูขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมีความกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใช ้

เวลาตัง้แต่เร ิม่บุกเบกิจนเสร็จส ิน้ประมาณ45 ปี เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้ม

เขื่อน 800 เมตร ประมาณ15นาที ชมทัศนีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะทีส่วยงาม น าท่านน่ังเคเบิล้คารล์อดภูเขาจาก 

สถานีคโุรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขา

ตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดหูนาว ใหท้า่นไดช้มทีร่าบคโุรเบะไดระทีส่วยงาม 

เต็มไปดว้ยหมิะ จากนัน้น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าทีไ่ม่มีเสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานไีดกนัไบ เป็น
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จุดชมววิบนเขือ่น สถานีรถไฟ ใหท้่านไดช้มความงามบนสถานีไดจ้ากชัน้2 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานมีูโรโดะ 

โดยรถบสัไฟฟ้า ลอดอุโมงคท์าเตยามะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) เมนูแบบ Set ญีปุ่่ น 

บา่ย น าท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มีความสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดบัสองรองจาก

ภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมัย

โบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทศัน์อันสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่

ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิและใหทุ้กทา่นไดเ้ดนิบน

เสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสงูชนั  SNOW WALL สงูกว่าสบิเมตร สมัผัส

กบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพทีต่ืน่ตา

ตื่นใจ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพที่ประทับใจ จากนั้นน าท่านเดนิทาง 

โดยสารรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทือกเขา

แอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทบัใจตามอัธยาศยัเดนิทางสูส่ถานบีโีจดยัระ 

แลว้น าท่านโดยสารโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสูส่ถานทีาเตยามะ จากนัน้สมควร

แกเ่วลาน าทา่นเขา้ทีพ่กัยา่นกโุจ  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที7่) 

ทีพ่กั: Gujo Vacance Mura Hotel /ย่านกุโจ/ฟุกุย/เกโระ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก 

ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้ เมอืงเซก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan - ปราสาทอนิยุามะ – ศาลเจา้ซงัโกะอนิาร ิ- ยา่นเมอืงเกา่โจกะมะช ิ- 

นาโกยา่ – วดัโอสคุนันอน – ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ   อาหารเชา้,กลางวนั  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซก ิน าทา่นแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสดุ ๆ อีก

ทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ีชือ่เสยีงเรื่องการตดีาบญีปุ่่ นอย่างดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซันชนูี้มเีครือ่งใชข้องมคีมตา่ง ๆ มากมาย

กว่า 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมดีหรอืกรรไกรตดัแตง่ก ิง่และสวน กรรไกรตดัเล็บกรรไกรหลากขนาด หรอืมดีส าหรับท าครัว

หลากหลายรูปแบบที่ช่วยใหก้ารเตรียมวัตถุดบิของคุณง่ายยิง่ข ึน้นอกจากนี้ยังมีดาบญี่ปุ่ น ขนมและเครื่องดืม่เย็น ๆ 

จ าหน่ายอกีดว้ย อกีส ิง่หนึง่พลาดไม่ไดเ้มือ่มารา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามูไรคมๆทีฟั่นฉับ

เดยีวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ทอ่น พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเส ือ้ก ัก๊ซามไูรถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่) เมนูแบบ Set ญีปุ่่ น 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทอนิุยามะ Inuyama Castle ตัง้อยู่ในเมอืงอนุิยามะ จ.ไอจ ิมะไดเ้ร ิม่กอ่สรา้งขึน้ในปี 1537 

โดยโอดะ โนบุยาส ึซึง่เป็นลงุของโอดะ โนบุนางะ ปราสาทอนุิยาไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นส  มบัตปิระจ าชาตซิ ึง่ถอืเป็นความ

ภาคภูมใิจของไอจ ิหอคอยของปราสาทเป็นหอคอยทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในบรรดาปราสาททีย่ังหลงเหลอือยู่ของญี่ปุ่ น  ท่าน

ยังสามารถเลือกซือ้ของทีร่ะลกึและยังสามารถชมศาลเจา้ซงัโกะอนิาร ิSanko Inari Shrine เทพเจา้ของศาลเจา้

ซงัโกะอนิาร ิเป็นเทพเจา้ทีป่กป้องตระกลูนารุเสะ ซึง่ดแูลปราสาท ซุม้ประตโูทรอิสิแีดงเป็นจุดถา่ยรูปทีไ่ดร้ับความนยิม 

มนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากมาถ่ายรูปตรงจุดนี้ และทีน่่าสนใจอกีอย่างของศาลเจา้แห่งนี้คอืแผ่นไมรู้ปหัวใจสชีมพู ผูค้น

มากมายมาขอพรทีศ่าลเจา้ดว้ยความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั เชน่ ขอใหม้ีความสขุชัว่นริันดร ์และขอใหร้ายลอ้มดว้ยคน

ด ีและขอพรเรื่องความรักโดยเขยีนค าขอนี้บนแผ่นไมแ้ลว้แขวนไวท้ีศ่าลเจา้ อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพตามอัธยาศัย 

ทัวรน์ าชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ภายใน จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิชมย่านโจกะมะชทิี่อยู่ใกลเ้คยีงกัน เป็นย่านที่มี

อาคารโบราณทีส่รา้งมาแตก่่อนเหลอือยู่กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัใหท้่านไดช้มอาคารเกา่แก่ ววิของเมืองอนุิ

ยะมะ และนอกจากนี้ยังมีรา้นขายของทั่วไป คาเฟ่น่ารักๆ และรา้นของฝากของทีร่ะลกึใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่นาโกย่า เดนิทางไป วดัโอสุคนันอน Osu Kannon Temple ตัง้อยู่จังหวัดไอจิ

(Aichi) วัดแห่งนี้นับว่ามีความเก่าแก่และประวัตทิีน่่าสนใจ แรกเริม่สรา้งขึน้ในสมัยคามาคุระทีอ่ยู่ราวๆปี ค.ศ. 1192-

1333 ในจังหวัดกฟิุ แลว้ถูกยา้ยมาตัง้ ณ ปัจจุบันในปี 1612 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชือ่เสยีงมากในแถบ

ตอนกลางของนาโกยา ส ิง่ทีท่ าใหว้ัดนี้มีชือ่เสยีงโด่งดังมากคอืเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนอน ซึง่เชือ่กันว่าเป็น

เทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไม ้ ทีแ่กะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆน์ามว่า  “Kobo Daishi” มี

หอ้งโถงใหญ่ คอืหอ้งสมุดชนิปูคุจทิีจ่ัดเก็บหนังสอืภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสอืเหล่านี้เป็น

สมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของพงศาวดารโคจคิทิีร่วบรวมประวัตศิาสตร์

ตน้ก าเนนิของญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิงยา่นซากาเอะ ในเมอืงนาโกย่าเต็มไปดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงและแหล่ง

รา้นอาหารมากมาย ถอืย่านการคา้แห่งใหญ่และทนัสมัยทีส่ดุของนาโกย่า เป็นหนึง่ในย่านทอ่งเทีย่วและแหลง่ชอ้ปป้ิง

ส าคัญของเมอืงนาโกประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของเมือง ไดแ้ก่ หอคอยนาโกย่าทวีีทาวเวอร ์(Nagoya TV 

Tower) และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทีม่รีูปทรงเหมอืนยานอวกาศ และย่านซากาเอะยังมศีนูยก์ารคา้ รา้นขาย

สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม และรา้นอาหารหลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิมดว้ย อสิระใหท้่านชอ้ป

ป้ิง/ทานอาหารอสิระตามอัธยาศยั อาหารเย็นอสิระตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั: Toyoko Inn Chubu International Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีห่ก  นาโกยา่ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์– ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

                  อาหารเชา้ (บรกิารแบบSet Box) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที1่0) (บรกิารแบบSet Box ) 

 (กรณีหอ้งอาหารของโรงแรมไม่สามารถเปิดบรกิารชว่งเชา้ก่อน6โมงไดท้างบรษัิท

ขอบรกิารอาหารเชา้แบบSet Box) 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

09.00น. เดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่

XJ639  (คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่นัน้ ) 

13.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
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หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถ้วนตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว

ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 30 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบั

สงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระ

ขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ด้
รว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้ก่

ทา่น  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 

    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การช าระคา่บรกิารช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 30วัน  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้

เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 5.อตัราคา่บรกิารนี ้ รวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไม่สามารถเลอืกระบุทีน่ั่งได ้

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุป๊ทวัรไ์ม่สามารถอัพทีน่ั่งได ้ 

 

ทีน่ ัง่ Hot Seat เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาได ้

อย่างเต็มที ่

- ไม่อนุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายุต า่กว่า 10 ปีน่ังในโซนเงยีบ 

- เนื่องดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทีน่ั่งแถวทางออก Exit Seat ตอ้งเป็นผูท้ีม่อีายุ 15 ปีข ึน้ไปไม่เกนิ60ปี เป็นผูท้ีส่ามารถเขา้ใจ

ค าแนะน า มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะสามารถชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีใ่นกรณีฉุกเฉนิได ้
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Airbus A330 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 

*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat 15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 

Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 

Airbus A332 

โซน แถวที ่ ราคา ตอ่เทีย่ว ตอ่ทา่น 

โซนเงยีบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 

Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 

*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื่องที่สายการบนิ Thai Air Asia X ก าหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
(คา่ทวัรไ์ม่รวมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิความเสยี บรษัิท

ฯไม่สามารถรับผดิชอบได)้ 

 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้าก

บรษิทั ประกนัท ัว่ไป 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบุอาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

6. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 1,700 บาทตอ่ทรปิ ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิดอนเมอืงขาไป ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้

ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่

วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่ืนยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็น

ตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4.เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่ 

    เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชรก์รุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง (ไม่นับ
รวมวันหยุดและ ส-อา) มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งานเวลา 

8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น Hello! Nagoya Snow Wall นาโกย่า เจแปนแอลป์ 6D4N (XJ) 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ การท่องเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิคา่ทวัร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง

การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

18. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


