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เส้นทางสายอลัไพน์ทาเทยามา่ | หมูบ้่านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
ก าแพงหิมะ | ศาลเจ้าฟชูิมิอินาริ | ป่าไผ่อาราชิยามา่ | ช้อปปิง้ชินไซบาชิ | แชอ่อนเซ็น

อิสระทอ่งเที่ยวและช้อปปิง้เมืองโอซาก้า 1วนั 
      
 

 

 

   

  

NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คืน 

เดินทาง พฤษภาคม 2563 

ราคาแนะน าเพียง 49,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – นาโกย่า (สนามบนิชบูเุซ็นแทร์) (TG644 00.05 – 08.00+1) 
วนัท่ี 2. นาโกย่า (สนามบนิชบูเุซ็นแทร์) – เมืองนาโกย่า – หมูบ้่านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ท่ีวา่การอ าเภอเก่าทาคายามา่ –  

 ลติเติล้เกียวโต – แช่ออนเซ็น 
วนัท่ี 3. เข่ือนคโุรเบะ – เส้นทางสายอลัไพน์ทาเทยาม่า – ก าแพงหิมะ 
วนัท่ี 4. เกียวโต – ศาลเจ้าฟชูิมอิินาริ – ป่าไผอ่าราชิยามา่ – โอซาก้า – ช้อปปิง้โดทงโบริ – ช้อปปิง้ชินไซบาชิ 
วนัท่ี 5. อิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีตา่งๆ ในโอซาก้าหรือซือ้ทวัร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 
วนัท่ี 6. ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ห้างอิออน มอลล์ – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG673 17.35 – 21.25) 
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ทัวร์ญ่ีปุ่ น  NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

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

21.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

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

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG644 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นาโกย่า เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุใน ภมูภิาคจบู ุซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานท่ี

ท่องเท่ียวมากทาย ทัง้สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ียังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิมและได้รับเลือกจากองค์กร

ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในช่วงฤดหูนาวได้ดีและ
รูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า “กัสโซ” จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกว้าง 10 เมตร 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า น าท่านชมด้านนอกของ ทาคายามา่ จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมือง
ทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
กกุาวา ในสมยัเอโดะ ถนนสายซันมาช ิซูจ ิเป็นย่านเมืองเก่าท่ียงัคงอนรัุกษ์บ้านเรือนสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี 
ตวัเมืองล้อมรอบด้วยคนู า้และถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวตัิความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงท่ีไม่มีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้
เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ของท่ีระลึก รวมทัง้สาเกท่ีขึน้ช่ือด้วย คนท่ีอาศัยอยู่แถวนี ้ดัดแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ 
(traditional shop) เพ่ือรับนกัท่องเท่ียว และยงัมีการขายสนิค้าพืน้เมืองหลายอย่าง เช่น เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของ 
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ทัวร์ญ่ีปุ่ น  NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

ท่ีระลกึ ชาม ตุ๊กตา 
 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก หรือเทียบเท่า MATSUMOTO HOTEL 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

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

 เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – คุโรเบะ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของเจแปนแอลป์ เข่ือนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเข่ือนยักษ์กัน้น า้ท่ีใหญ่
ท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ท่ีโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลกูและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มี
ความสงูถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตัง้แตเ่ร่ิมบกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเข่ือนใช้
เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดนิเท้าเพ่ือข้ามเข่ือน 800 เมตร  

 

 
 ก าแพงหมิะ “ยคูโินะโอทานิ”สงูกวา่ 10 เมตร (หลงัเปิดเส้นทางปลายเดือนเม.ย.-พ.ค. เป็นก าแพงหิมะมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ หลงั

เดือนม.ิย. ก าแพงหิมะจะลดระดบัความสงูเร่ือย ๆ) จากนัน้น าท่านนัง่เคเบิล้คาร์ ลอดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะโกะ ไปยังสถานีคุ
โรเบะ – ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิล้คาร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่ นท่ีลอดภเูขาตัง้แตต้่นจนสดุเส้นทาง 
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 กระเช้าไฟฟ้า ท่ีไมมี่เสากลางตลอดช่วง 1,710 มตร สูส่ถานีไดคนัโบะ น าท่านเดนิทางผา่นอโุมงค์ท่ีลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าท่ี

มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอโุมงค์ท่ีอยู่สงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น สูส่ถานีมโูรโดะ 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสงู 3,015 เมตร ซึ่งสงูเป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจูิ และยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัดิส์ทิธ์ิ
ตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่ นตัง้แตส่มยัโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึ่งใน
วนัท่ีท้องฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภเูขาไฟฟจูิ 

 

 
 สถานีบีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้เก็บ

เก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร์ ลอดภเูขาสู ่สถานีทาเทยามา่ ระยะทางประมาณ 1.3 กม. 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและท่ีพ านกัของจกัรพรรดญ่ีิปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก้็เป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยังคงอนุรักษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็น
สว่นมาก 

 ศาลเจ้าฟูชมิิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือเรียกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสนุัขจิง้จอก เป็นศาลเจ้าศาสนาชินโต 
สร้างขึน้เพ่ืออุทิศให้กับเทพเจ้าอินาริ เทพเจ้าแห่งการเพาะปลกู สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเกียวโต บริเวณ
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เขาอินาริ ท่ีน่ีเป็นหนึ่งในท่ีเท่ียวยอดฮิตของเกียวโต ด้วยเอกลกัษณ์ของศาลเจ้าท่ีมีเสาโทริอิสีแดงนบัพนัต้น ซึ่งเสาโทริอิจ านวน
มาก มาจากการบริจาคของคนท่ีศรัทธา ผู้ ท่ีบริจาคจะได้รับการจารึกช่ืออยู่ด้านหลงัเสา โดยเสา 1 ต้นมีมลูค่าบริจาค 300,000 
– 1,000,000 เยน 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ป่าไผ่อาราชิยาม่า ตัง้อยู่ท่ีอาราชิยาม่าในเกียวโต ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศญ่ีปุ่ น และมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีมาเท่ียวท่ีแห่งนี ้เน่ืองจากว่าบรรยากาศร่มร่ืนและสงบ เหมาะแก่การถ่ายรูป
และเดินชมธรรมชาติ ป่าไผ่แห่งนีมี้เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นก็คือ ป่าไผ่แห่งนีจ้ะมีเส้นทางเล็กๆท่ีรายล้อมไปด้วยป่าไผ่ท่ีสุดสุด 
นอกจากนีย้งัจะมีร้านขายของท่ีระลกึท่ีเน้นสนิค้าท่ีท าจากต้นไผแ่ละของท้องถิ่นเป็นหลกัไมว่า่จะเป็น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่อง
ใสข่อง หรือเสือ้เสือ้สานจากไผ ่สามารถน ากลบัไปฝากญาตพ่ีิน้องได้อีกด้วย 

 

 
 โอซาก้า เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 
 ช้อปป้ิงย่านโดทงโบริ หนึ่งในย่ายบนัเทิงยามค ่าคืนท่ีโด่งดงัของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายท่ีเปิดให้บริการ 

24 ชัว่โมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟ
ประดบัตามป้ายร้านค้าตา่งๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิง่กลูโิกะ และปคูานิโดราค ุท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอซาก้า 

 ช้อปป้ิงชนิไซบาช ิมีระยะทางทัง้หมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอ่ืนๆ ท่ีอยู่หวัและท้ายด้วยก็จะกลายเป็นย่านร้านค้าท่ีมี
ความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา ร้านขายเคร่ืองส าอางค์ ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100  
เยน  
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซือ้ทัวร์เสริม UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าต่างๆกับท่านในการเดินทาง 

เช่น ย่านชนิไซบาช ิเตม็ไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดงัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกบัร้านค้าแบบดัง้เดิมของ
ญ่ีปุ่ น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกได้วา่เป็นศนูย์รวมแทบจะทุก
ย่ีห้อดงัทัว่โลกเลยก็วา่ได้ นอกจากนีแ้ล้วยังมีสินค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองดื่มหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซือ้เช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากร้านค้าทนัสมยัจากแบรนด์ตา่งๆ แล้วท่ีชินไซบาชิยงัมี Shopping Arcade ท่ีเอาร้านค้าเลก็ๆ มารวมไว้ภายใต้
หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม ,อัญมณี
เคร่ืองประดบัและร้านหนงัสือ เป็นแหลง่ท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ได้จุใจ และยังมี
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
วัดชเิทนโนจิ พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชงิช้าสวรรค์เทม็โปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนด์ 
หุ่นยนต์เหล็กเทต็สึจนิ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ พพิธิภัณฑ์วทิยาศาตร์โอซาก้า 
หรือเลือก ซือ้ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่า

รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] ท่านท่ีซือ้ทวัร์เสริมน าท่านเดนิทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุก
ท้าทายกบัเคร่ืองเลน่หลาก หลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดงัท่ีท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”

ลอ่งเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นัง่เรือเพ่ือพบกับความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตกุารณ์จริงกับ 
“จอว์” ใช้ทนุสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนกุสนานไปกบัเคร่ืองเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ท่ี
รอให้ท่านพสิจูน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบกบัโซนใหม ่“วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กบัตวัการ์ตนูสดุน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสร้างเพ่ือ
เอาใจเหลา่สาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซน THE 

FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสดุ ท่ีจะได้ให้คณุบินได้  ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 
ใน เคร่ืองเลน่หวาดเสียวสดุๆ และสามารถหมนุได้รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง 1,124 เมตร และจุดทิง้ดิ่งสงูสดุถึง 
37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหมล่า่สดุท่ีสร้างเอาใจสาวกเจ้าตวัเหลืองสดุกวนท่ีโด่งดงัมาจาก เร่ือง Depicable 
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Me ซึ่งไฮท์ไลท์ของโซนนีค้ือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้วย ร้านค้าขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร 
โชว์ตา่งๆ มากมาย รวมทัง้ยงัมีเคร่ืองเลน่แนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ท่ีใหญ่ท่ีสดุอีกทัง้ส าหรับท่านท่ีช่ืน
ชอบนักสืบจิ๋วโคนันท่ีกระแสตอบรับดีจนยูนิเวอร์แซล ญ่ีปุ่ น ต้องน ากลับมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทัง้เกมไขปริศนาสืบคดี 
Real Escape Game ตามด้วย Entertainment Restaurant ร้านอาหารพร้อมเสร์ิฟ และ Play Rally รับรองว่าคณุจะได้ดื่มด ่า
กบัโลกของโคนนัคงุแบบจดัเตม็ไปเลย 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ที่จงึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

 

 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม OSAKA HOTELหรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ซึ่งถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยุคสมยัท่ีโชกุนโตโยโตมิปกครอง

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

ตามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัร้าน 100 เยน ทกุอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย อิออน มอลล์ 

 สมควรแก่เวลาเดนิทางน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิโอซาก้า 

17.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG673  
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

ราคาแนะน าเพียง  NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คืน 
 โดยสายการบินไทย   
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

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

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 30 กิโล  
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  
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- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 
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รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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