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บนิตรง ลงนาโกยา่ ดว้ยสายการบนิ FULL SERVICE ระดบั 5 ดาว 
เสริฟ์อาหารรอ้นบนเครือ่ง ไป-กลบั น า้หนกักระเป๋า 2 ใบๆละ 23 กก. 

เยอืนเมอืงนาโกยา่ ปราสาทนาโกยา่ เมอืงมโินะ เมอืงเซก ิ
Hamonoyasan ชมปราสาทมตัสโึมโต ้ 

ชมเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ เขาทาเทยามา่ ก าแพงหมิะ  
เขือ่นคโุรเบะ (เสน้ทางสายโรแมนตกิ เจแปนแอลป์) 

เมอืงเกา่ฮดิะทาคายามา่ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ออิอนมอลล ์
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ท ีก่อ่นท า
การจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิประเภททีส่ามารถเล ือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเท ีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเท ีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์
แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุ๊ปประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขอ

อภยัในความไมส่ะดวก 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ(JL738 : 00.55-08.15+1) 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ
เจแปนแอรไ์ลน ์(JL) สนามบนิสุวรรณภูม ิพบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

กอ่นออกเดนิทาง 
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**น า้หนกัสมัภาระเช็คอนิฟร ี2 ชิน้ (23 กก./ชิน้) รวม 46 กก.ตอ่ทา่น** 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2  สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น-ปราสาทนาโกย่า-เมอืงม ิ

โนะ-เมอืงเซก ิHamonoyasan รา้นท ามดี-ปราสาทมตัสโึมโต ้
00.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ JAPAN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่JL738  ** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 
08.15 น.   เดินทางถึงเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทีญ่ ี่ปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

หลงัจากผา่นข ัน้ตอนศลุกากร กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย
เวลา น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทนาโกยา่ ปราสาทแห่งนี้นั้นถูกสรา้งขึน้ในยุคเริม่ตน้สมัยเอโดะ 
อาคารปราสาทสว่นใหญ่ถูกท าลายในการโจมตทีางอากาศในปี ค.ศ. 1945 ต่อมาไดรั้บการฟ้ืนฟู

สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็กในปี ค.ศ.1959 จนมาถงึปัจจุบัน ภายในมพีพิธิภัณฑท์ีท่ันสมัย จัด
แสดงนิทรรศการเกีย่วกับประวัตศิาสตรข์องปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็น 2 ชัน้ คอืคู
เมอืง และก าแพงป้อมปราการ ซึง่เป็นจุดชมดอกซากุระบานในชว่งปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืน

เมษายน ดว้ยความทีห่ลายๆอย่างท าใหต้อ้งมกีารปรับปรุงตัวปราสาทอกีครัง้เพือ่ความมั่นคงและ
งดงาม ในปี ค.ศ.2009 ไดเ้ริม่โครงการสรา้งปราสาทขึน้มาใหม ่โดยใชวั้สดกุอ่สรา้งและเทคนิคการ
สรา้งแบบดัง้เดมิ สว่นแรกทีเ่ร ิม่สรา้งคอืทางเขา้และหอ้งโถงหลัก ตกแต่งดว้ยประตูบานเลือ่นวาด

ดว้ยภาพสวยงาม และเปิดใหเ้ขา้ชมในปี 2013 ส่วนอืน่ๆ ที่เหลือจะเปิดในปี 2016 และ 2018 
ตามล าดับ  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมโินะ มโินะเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่น จ.กฟิ ุภมูภิาคชบู ุทางตอนกลางของประเทศ
ญี่ปุ่ น เสน่หห์นึ่งของเมอืงนี้ก็คอื ย่านถนนเมะโนะจิทีเ่รยีงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่สองขา้งถนน 
ยา่นนี้ถกูพัฒนาขึน้โดยไดเมยีวคะนะโมร ินากะฉกิะ ในยคุเอโดะจนกลายเป็นยา่นการคา้ส าคัญหนึ่ง

ของประเทศในยคุนัน้ ซึง่ธุรกจิทีเ่ฟ่ืองฟูมากของย่านนี้ก็คอืรา้นคา้กระดาษและเครือ่งเขยีน (อาท ิ
พูก่ัน, หมกึ และอืน่ๆ) น่ันเอง ในปี ค.ศ.1999 ทางรัฐบาลไดข้ึน้ทะเบยีนใหย้่านนี้เป็นเขตอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมดัง้เดมิท าใหต้ลอดทัง้ย่านจงึยังคงเสน่หข์องวันวานไวไ้ดอ้ย่างดเียีย่ม โดยเฉพาะ

เอกลักษณ์ทีโ่ดดเดน่อยา่ง “อดุัทซ”ึ หรอืก าแพงบางทีส่รา้งสงูขึน้เหนือหลังคาเพือ่กัน้ชว่งระหว่าง
หลังคาของอาคารทีต่ดิกัน ตอ่มามกีารพัฒนาสรา้งหลังคาเล็กๆ ครอบแนวก าแพงทีโ่ผล่พน้หลังคา
ไวอ้กีท ีอาจวจิติรขึน้เรือ่ยๆ ตามสถานะของเจา้ของบา้นหลังนัน้ๆ ซึง่รายละเอยีดของสถาปัตยกรรม

นี้เองกลายมาเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมในยุคเอโดะไปเลยทีเดียว 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซก ิน าทา่นแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีผ่ลติ
มดีไดค้มสดุ ๆ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ ีชือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอยา่ง ดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซันชู

นี้มเีครือ่งใชข้องมคีมตา่ง ๆ มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแต่งกิง่และสวน 
กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรอืมดีส าหรับท าครัวหลากหลายรูปแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีม
วัตถดุบิของคณุง่ายยิง่ข ึน้ นอกจากนี้ยังมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ  จ าหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่

หนึง่พลาดไมไ่ดเ้มือ่มารา้นซนัชคูอื ชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามไูรคม ๆ ทีฟั่นฉับเดยีวก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PJP51-JL PRO NAGOYA SNOW WALL BY JAPAN AIRLINE 5D3N ราคา 36,888.-  

 

 

 

ขาดเป็น 2 ทอ่น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทมตัสโึมโตะ(Matsumoto Castle) ตัง้อยู่ที่
เมอืงมัตสโึมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน่ นับวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีปั่งมากๆของเมอืงแห่งนี้ แถม

ยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ นอกีดว้ย 
ซึง่หาไดย้ากในญีปุ่่ นทีจ่ะไดด้ปูราสาทแบบดัง้เดมิจรงิๆ เพราะสว่นมากจะถูกท าลายในชว่งยุคหนึ่ง

มากอ่นเกอืบทัง้นัน้ เหลอืไมก่ีท่ ีเ่ทา่นัน้ทีจ่ะคงสภาพดัง้เดมิได ้อกีทัง้ตัวปราสาทเองยังโดดเดเดน่มี
เอกลักษณ์แปลกตาจากที่อืน่ดว้ยปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1592-1614 จากความที่
สรา้งอยูบ่นพืน้ทีร่าบ จงึอกีชือ่เรยีกหนึง่ในภาษาญีปุ่่ นวา่ ฮริาจโิระ ความปังเรือ่งสถาปัตยกรรมการ

สรา้งนัน้ประการแรกจะเป็นมหีอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก รวมทัง้ภายใน
ตกแตง่ดว้ยไม ้

 
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

วนัที ่3 สายอลัไพนท์าเทยามา่-เขาทาเทยามา่-ก าแพงหมิะ-เขือ่นคโุรเบะ         
(เสน้ทางสายโรแมนตกิ เจแปนแอลป์) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยาม่า-คุโร 

เบะ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของเจแปนแอลป์ โดยการน าท่านเดนิทางสู ่สถานทีาเทยาม่า น าท่าน

เดนิทางโดยเคเบิล้คารล์อดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าทา่นเดนิทางสู ่

สถานมีูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทือกเขา

แอลป์ญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านชม ยอดเขาทาเท

ยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึง่ในสามภเูขา

ศักดิ์สทิธิต์ามความเชื่อคนญี่ปุ่ นตั ้งแต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่า

ประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิ

และใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น ก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) เป็นที่

ทราบกันดวีา่ เสน้ทางแอลป์ทาเตยามะคโุรเบะเปรยีบเป็น“หลังคาของญี่ปุ่ น” ซึง่เป็นเสน้ทางทะลุ

ผ่านเขาทาเตยามะ แอลป์ญีปุ่่ นอันยิง่ใหญ่ สงูจากระดับน ้าทะเล 2400 เมตร ทีส่ามารถขา้มผ่านจาก

จังหวัดโทยามา่ไปจังหวัดนากาโน่โดยการน่ังยานพาหนะชนดิตา่ง ๆ เจแปนแอลป์จะกลายเป็นถนน

หมิะที ่“ถกูแกะใหผ้่าน”ไดโ้ดยตลอดอยา่งแทจ้รงิ ไม่มสีถานทีใ่ดทีจ่ะสัมผัสประสบการณ์เชน่นี้ได ้

อกีแลว้ ผูค้นจ านวนมากจากทกุมุมโลกลว้นรูส้กึประทับใจอย่างมากมายกับความสงู 18 เมตรของ

ก าแพงหมิะ เมือ่มองไกล ๆ จากรถบัสดา้นบน เป็นทอ้งฟ้าสคีราม,มองระหว่างแนวก าแพงหมิะเป็น

ภเูขาฉาบหมิะสขีาวจัดมากมาย รวมทัง้เมือ่เดนิเล่นกลางทุ่งหมิะทีเ่ห็นสดุลูกหูลูกตาทีมู่โรโด อาจ

ไดพ้บนกสายฟ้าสขีาวระหวา่งทางดว้ยได ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นอุโมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็น

อุโมงค ์ ทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 

1,710 เมตร สู ่สถานีคโุรเบไดระ จากนัน้น าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไป

ยังสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญี่ปุ่ นทีล่อดภูเขา

ตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขือ่นคุโร

เบะ ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบ

ลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวาม

กวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาใน

การสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั TATEYAMA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 

วนัที ่4 เมอืงเกา่ฮดิะทาคายามา่-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-ออิอนมอลล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ฮดิะทาคายาม่า (Hida Takayama) ดนิแดนในออ้มกอดแห่งขุนเขา

ในตอนเหนือของจังหวัดกฟิุ เป็นเมืองทีย่ังคงบรรยากาศและสภาพบา้นเรือนของญี่ปุ่ นในสมัย

โบราณไวใ้หไ้ดเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบัน นับจากทีไ่ดรั้บการจัดใหอ้ยูใ่นระดับสามดาวเคยีงคูก่ันกับเกยีวโต 

และนารา โดยหนังสือน าเที่ยวชื่อดังระดับโลกดินแดนแห่งนี้ก็ไดต้อ้นรับการมาเยือนของ

นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิป็นจ านวนมาก และเนื่องจากแหล่งท่องเทีย่วส าคัญ ๆ ของทีน่ี่มักจะรวมตัว

กันอยูใ่นตัวเมอืง แคก่ารเดนิเลน่เทีย่วชมก็สรา้งความสนุกสนานไดไ้มน่อ้ย  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท ้

ดัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้ง

ของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอื

พนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชม

ความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว  
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ น าท่านเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL ใหท้่านได ้

ละลายเงนิเยน ใหท้า่นไดอ้สิระซือ้สนิคา้ทั่วไปของญีปุ่่ น เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , 

รองเทา้,เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจ  

 ทีพ่กั HASHIMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่5 สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่-สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสูส่นามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

10.20 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL373 (ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิ  

14.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

  ขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่วว้างใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา  

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

ของสภาพอากาศและฤดกูาลโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

21-25 พ.ค.2562 36,888 10,900 8,900 

28 พ.ค.-1 ม.ิย. 2562 36,888 10,900 8,900 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 

20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไม่สามารถเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้

ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ 

วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนียมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่า

รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนี ้ าหนักเกนิกว่าที่ทางสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่า
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วไปแลว้ 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่

เกนิ 15 วัน) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์
 สว่นที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 



PJP51-JL PRO NAGOYA SNOW WALL BY JAPAN AIRLINE 5D3N ราคา 36,888.-  

 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการวางการนั

ตคีา่มดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FILGHT หรอื EXTRA 

FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่

ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการบนิ

จะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
อบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ท่านขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หากไม่มี

การแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้
 สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวันเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถในการ
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บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม
ตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทาง
นัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   
 คา่บรกิารทีท่า่นช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทน

แตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการที่

ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 
 หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่าน

อืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทาง

ตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของ

สายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิ

เหนืออ านาจควบคมุของบรษัิท 
 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ

สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ 

จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง 
ๆ แลว้ 

 

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้

ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการ
เขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่น ามา เชน่ ตั๋วเครื่องบนิขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ ส าหรับรายละเอียดของ

เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 

(2)  ส ิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  

(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรณุาทุกทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 


