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เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ | หมูบ่า้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
ก าแพงหิมะ | ศาลเจา้ฟชูิมิอินาร ิ| ป่าไผ่อาราชิยามา่ | ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ | แชอ่อนเซ็น

อิสระทอ่งเที่ยวและชอ้ปป้ิงเมืองโอซากา้ 1วนั 
      
 

 

 

NAGOYA GO TO JAPAN ALPS 6วัน 4คนื 

เดินทาง พฤษภาคม 2563 

ราคาแนะน าเพียง 49,900.- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร)์ 
[TG644 00.05 – 08.00+1] 

21.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันที ่2 
สนามบินชูบุเซ็นแทร ์(นาโกย่า) – เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา
โกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – ลิตเติล้เกียวโต –  
แช่ออนเซ็น 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG644 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

08.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิชูบุเซ็นแทร ์ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นาโกย่า เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตรม์ายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุใน ภมูิภาคจบูุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานท่ี

ท่องเท่ียวมากทาย ทัง้สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัศิาสตร ์และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บา้นท่ียังคงอนุรกัษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิมและไดร้บัเลือกจากองคก์ร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธนัวาคม ปี 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะท่ีตกหนักในช่วงฤดหูนาวไดด้ีและ
รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลนี์ว้่า “กัสโซ” จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกวา้ง 10 เมตร 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า น าท่านชมดา้นนอกของ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผูว้า่แห่งเมือง
ทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกูล
กกุาวา ในสมยัเอโดะ ถนนสายซันมาช ิซูจ ิเป็นย่านเมืองเก่าท่ียงัคงอนรุกัษบ์า้นเรือนสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัเมืองลอ้มรอบดว้ยคนู า้และถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวตัคิวามเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงท่ีไม่มีหิมะตกรา้นคา้จะเปิดให้
เลือกซื ้อสินค้าพืน้เมือง ของท่ีระลึก รวมทั้งสาเกท่ีขึน้ช่ือด้วย คนท่ีอาศัยอยู่แถวนี ้ ดัดแปลงบ้านเป็นรา้นขายของต่างๆ 
(traditional shop) เพ่ือรบันกัท่องเท่ียว และยงัมีการขายสนิคา้พืน้เมืองหลายอย่าง เช่น เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของ 
ท่ีระลกึ ชาม ตุ๊กตา 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก หรือเทยีบเท่า MATSUMOTO HOTEL 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที ่3 เข่ือนคุโรเบะ – เส้นทางสายอัลไพนท์าเทยาม่า – ก าแพงหมิะ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เส้นทางสายอัลไพนท์าเทยาม่า – คุโรเบะ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของเจแปนแอลป์ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเข่ือนยักษ์กัน้น า้ท่ีใหญ่
ท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น จะมีสายรุง้พาดผ่านตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มี
ความสงูถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซึ่งใชเ้วลาตัง้แตเ่ริ่มบกุเบกิจนเสรจ็สิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเข่ือนใช้
เวลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพ่ือขา้มเข่ือน 800 เมตร  

 

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

เดือนม.ิย. ก าแพงหิมะจะลดระดบัความสงูเรื่อย ๆ) จากนัน้น าท่านนั่งเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะโกะ ไปยงัสถานีคุ
โรเบะ – ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดียวในญ่ีปุ่ นท่ีลอดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 กระเช้าไฟฟ้า ท่ีไมมี่เสากลางตลอดช่วง 1,710 มตร สูส่ถานีไดคนัโบะ น าท่านเดนิทางผ่านอุโมงคท่ี์ลอดใตภู้เขาทาเทยามา่ท่ี

มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอโุมงคท่ี์อยู่สงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น สูส่ถานีมโูรโดะ 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสงู 3,015 เมตร ซึ่งสงูเป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจูิ และยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัดิส์ทิธิ์

ตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่ นตัง้แตส่มยัโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทิวทศันอ์นัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึ่งใน
วนัท่ีทอ้งฟา้โปรง่สามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภเูขาไฟฟจูิ 

 

 
 สถานีบีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับทิวทัศนข์องเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บ

เก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานีทาเทยามา่ ระยะทางประมาณ 1.3 กม. 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก GIFU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและท่ีพ านักของจักรพรรดญ่ีิปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจบุนันีก้็เป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอันดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลา้นคน ซึ่งสภาพบา้นเมืองยงัคงอนุรกัษ์เอาไวใ้นสภาพอดีตซะเป็น
สว่นมาก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือเรียกกันวา่ศาลเจา้เสาแดง ศาลเจา้สนุัขจิง้จอก เป็นศาลเจา้ศาสนาชินโต 
สรา้งขึน้เพ่ืออุทิศใหก้ับเทพเจา้อินาริ เทพเจา้แห่งการเพาะปลกู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเกียวโต บริเวณ
เขาอินาริ ท่ีน่ีเป็นหนึ่งในท่ีเท่ียวยอดฮิตของเกียวโต ดว้ยเอกลกัษณข์องศาลเจา้ท่ีมีเสาโทริอิสีแดงนับพนัตน้ ซึ่งเสาโทรอิิจ  านวน
มาก มาจากการบรจิาคของคนท่ีศรทัธา ผูท่ี้บรจิาคจะไดร้บัการจารกึช่ืออยู่ดา้นหลงัเสา โดยเสา 1 ตน้มีมลูคา่บรจิาค 300,000 
– 1,000,000 เยน 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ป่าไผ่อาราชิยาม่า ตัง้อยู่ท่ีอาราชิยาม่าในเกียวโต ซึ่งเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศญ่ีปุ่ น และมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีมาเท่ียวท่ีแห่งนี ้เน่ืองจากว่าบรรยากาศร่มรื่นและสงบ เหมาะแก่การถ่ายรูป
และเดินชมธรรมชาติ ป่าไผ่แห่งนีมี้เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นก็คือ ป่าไผ่แห่งนีจ้ะมีเสน้ทางเล็กๆท่ีรายลอ้มไปดว้ยป่าไผ่ท่ีสุดสุด 
นอกจากนีย้งัจะมีรา้นขายของท่ีระลกึท่ีเนน้สนิคา้ท่ีท าจากตน้ไผแ่ละของทอ้งถิ่นเป็นหลกัไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กลอ่ง
ใสข่อง หรือเสือ้เสือ้สานจากไผ ่สามารถน ากลบัไปฝากญาตพ่ีินอ้งไดอี้กดว้ย 

 

 
 โอซาก้า เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 
 ช้อปป้ิงย่านโดทงโบริ หนึ่งในย่ายบนัเทิงยามค ่าคืนท่ีโด่งดงัของโอซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายท่ีเปิดใหบ้ริการ 

24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยงัมีทัง้รา้นคา้ และแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟ
ประดบัตามปา้ยรา้นคา้ตา่งๆ รวมไปถึง ปา้ยนกัวิง่กลูโิกะ และปคูานิโดราค ุท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอซากา้ 

 ช้อปป้ิงชนิไซบาชิ มีระยะทางทัง้หมด 600 เมตร หากรวมย่านรา้นคา้อ่ืนๆ ท่ีอยู่หวัและทา้ยดว้ยก็จะกลายเป็นย่านรา้นคา้ท่ีมี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายยา รา้นขายเครื่องส าอางค ์รา้นปลอดภาษี (Duty Free) รา้น 100  
เยน  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
อิสระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ในโอซาก้าหรือซือ้ทัวรเ์สริม UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกดค์่อยใหค้  าแนะน าต่างๆกับท่านในการเดินทาง 

เช่น ย่านชินไซบาชิ เตม็ไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์งัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกบัรา้นคา้แบบดัง้เดมิของ
ญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกไดว้่าเป็นศนูยร์วมแทบจะทุก
ย่ีหอ้ดงัทั่วโลกเลยก็วา่ได ้นอกจากนีแ้ลว้ยังมีสินคา้จ าพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีใหเ้ลือกซือ้เช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากรา้นคา้ทนัสมยัจากแบรนดต์า่งๆ แลว้ท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอารา้นคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใต้
หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม ,อัญมณี
เครื่องประดบัและรา้นหนังสือ เป็นแหล่งท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งไดจุ้ใจ และยังมี
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
วัดชเิทนโนจิ พพิธิภัณฑสั์ตวน์ ้าไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชงิช้าสวรรคเ์ทม็โปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนด ์
หุ่นยนตเ์หล็กเทต็สึจนิ โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ พพิธิภัณฑว์ทิยาศาตรโ์อซาก้า 
หรือเลือก ซื้อทัวรเ์สริมยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่า

รถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] ท่านท่ีซือ้ทวัรเ์สรมิน าท่านเดินทางสู ่ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ รว่มสนุก
ทา้ทายกับเครื่องเลน่หลาก หลายชนิดต่ืนเตน้ ระทึกใจจากหนงัดงัท่ีท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบ็คดราฟท”์

ลอ่งเรือผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเร่ือง“จูราสสิคพารค์” นั่งเรือเพ่ือพบกับความน่าสะพรงึกลวัเหมือนอยู่ ในเหตกุารณ์จริงกับ 
“จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนกุสนานไปกับเครื่องเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ท่ี
รอใหท้่านพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนกุสไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน
กบัตวัการต์นูสดุน่ารกั เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรา้งเพ่ือ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ี่พอตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์โซน THE 

FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสดุ ท่ีจะไดใ้หค้ณุบินได้ ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 
ใน เครื่องเลน่หวาดเสียวสดุๆ และสามารถหมนุไดร้อบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง 1,124 เมตร และจดุทิง้ดิ่งสงูสดุถึง 
37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหมล่่าสดุท่ีสรา้งเอาใจสาวกเจา้ตวัเหลืองสดุกวนท่ีโดง่ดงัมาจาก เร่ือง Depicable 
Me ซึ่งไฮทไ์ลทข์องโซนนีค้ือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของท่ีระลกึ รา้นอาหาร 
โชวต์่างๆ มากมาย รวมทัง้ยงัมีเครื่องเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ท่ีใหญ่ท่ีสดุอีกทัง้ส  าหรบัท่านท่ีช่ืน
ชอบนักสืบจิ๋วโคนันท่ีกระแสตอบรบัดีจนยูนิเวอรแ์ซล ญ่ีปุ่ น ตอ้งน ากลับมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทัง้เกมไขปริศนาสืบคดี 
Real Escape Game ตามดว้ย Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสริฟ์ และ Play Rally รบัรองว่าคณุจะไดด้ื่มด  ่า
กบัโลกของโคนนัคงุแบบจดัเตม็ไปเลย 
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

 

 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม OSAKA HOTELหรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หา้งอิออน มอลล ์– โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG673 17.35 – 21.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ซึ่งถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยุคสมยัท่ีโชกุนโตโยโตมิปกครอง

และออกค าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนีน้บัเป็นแลนดม์ารก์อนัดบัหนึ่งของโอซากา้  
 ช้อปป้ิงห้างอิออน มอลล ์(Aeon mall) ใหท้่านไดซื้อ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้

ตามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ทกุอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย อิออน มอลล ์

 สมควรแก่เวลาเดนิทางน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิโอซาก้า 

17.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG673  
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

21.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

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

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป
มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมัดจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้
ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเทา่นัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 30 กิโล  
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

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

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหนา้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


