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LICENCE NO 11 / 4711 

 NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N  

ซุปตาร ์เจา้หญงิกบัลงิหมิะ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์AIR ASAI X (XJ) 

ชมความน่ารกั ของลงิภูเขา แช่ออนเซนทา่มกลางหุบเขาหมิะขาวโพลน 
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อลงัการความยิง่ใหญข่องปราสาทอกีาด า ณ เมอืงมตัสโึมโต ้

อสิระเลน่สก ีณ ลานสกฟีูจเิท็น ทีม่ภีูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงั 

เยอืนลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชซิูจ ิณ เมอืงทาคายามา่ 

สมัผสัเมอืงมรดกโลก ณ หมูบ่า้นชริาคาวา่ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ยา่นซาคาเอะ 

FREE WIFI ON BUS 

พเิศษ!!! อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปูยกัษ ์

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

05-09 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

06-10 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

07-11 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

08-12 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

09-13 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

10-14 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

11-15 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

12-16 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

13-17 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

14-18 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

15-19 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

16-20 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

17-21 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

18-22 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

19-23 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

20-24 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

21-25 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

22-26 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

23-27 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

24-28 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

25-29 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

26-30 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  
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27-31 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

28 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

29 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

30 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

31 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

01-05 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

02-06 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

03-07 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

04-08 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

05-09 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

06-10 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

07-11 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

08-12 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

09-13 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

10-14 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C  

11-15 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C  

12-16 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 8°C  

13-17 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C  

14-18 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C  

15-19 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C  

16-20 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C  

17-21 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C  

18-22 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 8°C  

19-23 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

20-24 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

21-25 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

22-26 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

23-27 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

24-28 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  

25-29 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C  
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+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกดท่์านละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

วนัทีส่อง      สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ เมอืงนาโกย่า – หมูบา้นชริาคาวาโกะ - เมอืงทา

คายาม่า - ซนัมาชซิูจ ิ- เมอืงมตัสโึมโต ้ 

02.15 น. เหริฟ้าสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 

26 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

27 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

28 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

29 กุมภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

01-05 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C  

02-06 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  

03-07 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  

04-08 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  

05-09 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  

06-10 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 10°C  

07-11 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

08-12 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

09-13 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

10-14 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

11-15 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

12-16 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  

13-17 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  

14-18 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

15-19 มนีาคม 2563 20,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  
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สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิา

ของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั จากนัน้น า

ท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็น

หมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมืองมรดกโลกทีม่ีชือ่เสยีงแหง่หน่ึง HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกชัโชสคุึร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ี

อายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ 

รูปแบบของบา้นทีม่ีหลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมือทีป่ระนมเขา้หากัน 

ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสรา้งขึ้นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 

1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  (จากสนามบนิใชเ้วลาเดินทาง 3 

ชั่วโมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

เดนิทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถูกขนานนามไวว้่าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมืองเก่าแกท่ียั่งคงอนุรักษ์ไวซ้ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนิเล่น ผ่านชม อาคาร

ทาคายาม่าจนิยะ Takayama Jinya อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ 

ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภัณฑ์

ใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิี่ไดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้ว

ของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์แผนเมือง เป็นตน้ 

(ไม่รวมค่าเขา้ จ่ายเพิม่ประมาณ 430 เยน/ท่าน) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท)ี เดนิทางสู่ 

เมืองมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของจงัหวดันากาโน่ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.10 ชม.)  

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

พกัที ่ APICO PLAZA MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม   ปราสาทมตัสโึมโต ้– เมืองนากาโน่ - ชมลงิแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจโิกคุดาน ิ– พพิธิภณัฑ์

หมู่บา้นอยิาชโินซาโตะ – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ตข์าปู 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทียั่งคงสภาพ

สมบูรณ์และสวยงามทีสุ่ดของประเทศญ่ีปุ่ น  เน่ืองจากสรา้งอยู่บนพื้นทีร่าบ ในภาษาญ่ีปุ่ นจงึเรียกวา่ 

ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งน้ีมีเอกลักษณ์ตรงทีม่ีหอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้ง

อาคารหลัก และดว้ยสโีทนมืดท าใหเ้กดิความรูส้กึทีย่ิง่ใหญ่และสุขุม จนไดรั้บฉายาว่าปราสาทอกีา 

(Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ บันไดไมสู้งชัน ช่องเก็บหนิส าหรับโจมตี

ศัตรู ช่องส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชัน้ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมือง พรอ้มกับสัมผัส

บรรยากาศชาวเมืองทอ้งถิน่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

เดินทางสู่ เมืองนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมภิาค Chubu ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ท าใหม้ี

อากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่สุด ไดช้ื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญ่ีปุ่ น 

เน่ืองจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนลงิจโิกคุดาน ิ(Jigokudani 

Monkey Park) ตัง้อยู่ท่ามกลาง หุบเขาจโิกคุดาน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจ ิเป็น

น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิี่ลิงป่าลงมาอาบน ้า และเป็นที่อยู่อาศัยของลิงหมิะชนิดน้ีอกีดว้ย ภายในพื้นที่

สวนสาธารณะ มีสระว่ายน ้าทีส่รา้งขึน้ส าหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่จากประตูทางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 

5 นาที ไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลิงตลอดสองขา้งเสน้ทางระหวา่งที่ไปยังสระน ้า โดยพวกมันจะจบั

กลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุน้เคยกับมนุษย์ อิสระใหท่้านชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซนใน

อริยิาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

เดนิทางสู่จังหวัดยามานาช ิชม พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) ตัง้อยู่ใน

พื้นทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่

ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทัง้ต่อมาอกี 40 ปีไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ 

และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรียนรูเ้กีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซือ้

สินคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดิม ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละ

หลังนอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดั้งเดิมแลว้ ยังสามารถชมพพิิธภัณฑ์และแกลลอรี่, ซื้อสนิคา้

พื้นเมือง, เพลิดเพลินกับรา้นน ้าชาและรา้นอาหาร นอกจากน้ียังมีจัดอเีวนท์แบบโบราณใหเ้ขา้กับ

ฤดูกาลดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (4) พเิศษ!! อ ิม่อร่อยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั FUJISAN HOTEL RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั   
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จากน ัน้ใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซนธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ า้แร่แลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ี ่ ฟูจเิท็น สก ีรีสอรท์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกแีละเครื่องแต่งกาย) - เรียนพธิีชงชาญี่ปุ่ น – 

ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมอืงนาโกย่า - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลานสกี

และทีพ่ักทีตั่ง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดสั้มผัสกับหมิะทีต่กในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพอ อสิระ 

ใหท่้านไดสั้มผัสประสบการณ์ใหม่ อาท ิตืน่เตน้กับการลืน่ไถลดว้ย สก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อร์ด หรอื

เพลิดเพลินกับการน่ังเลื่อนหมิะ ที่ท่านจะสามารถดื่มด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้

สะอาดตาอย่างยิง่ (**หากลานสกแีห่งนีย้งัไม่เปิดใหบ้รกิารเนือ่งจากหมิะไม่หนาพอทีจ่ะเล่น

ไดน้ ัน้ สงวนสทิธิพ์าไปลานสกอีืน่ทดแทน ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอปุกรณ์และชุดส าหรบัเล่น

กจิกรรมต่างๆ) จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น น่ันก็คือ การเรียนพธิชีงชาญีปุ่่ น 

(Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่

ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชม

อย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท่้านไดม้ีส่วนร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

เดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาด

ใหญ่รมิชายฝ่ังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจงัหวัดชซุิโอกะ แต่เดมิเป็นทะเลสาบน ้าจดืทีแ่ยกออกมาจาก

มหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดนิไหวในปี 1498 ท าใหน้ ้าจืดเปลี่ยนเป็นน ้าเค็มในที่สุด  สาเหตุทีช่ ือ่ว่า

ทะเลสาปปลาไหล เน่ืองจากบรเิวณน้ีจะเป็นบรเิวณทีม่ีการจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ  ของ

ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสถานทีแ่ห่งน้ีจะเป็นจุดชมววิและเป็นทีพ่ักจอดรถ มีรา้นคา้และผลติภัณฑเ์กีย่วกบั

ปลาไหลใหเ้ลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.10 ชั่วโมง) 



XJ151 NGO-NGO 
น าท่านสู่ นาโกย่า เป็นตัวเมืองของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน 
เป็นเมืองศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง) 

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั   TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

จากนัน้อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึา

คายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เช่น รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น, รา้นของใช ้

กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แต่สถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะ

โอโดร ิ

วนัทีห่า้  สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า - สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า 

10.50 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 

15.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเท่าน ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ล่วงหนา้ก่อนท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบนิไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศใหก้ลับมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศใหย่ื้นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการย่ืน

รอ้งขอวีซ่า 
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× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีทีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยืนยนั

ว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยวทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือ

เดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสียหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ไดค่้าทวัรค์นื  

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ ไม่มีการคืนเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเข้า
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปนี ้

1. ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
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4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิี่จะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้ เ ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มอิาจ

เพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 
 


