
 

 

รหัสทัวร JWT1903282 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา นากาโนะ มสัสึโมโต ฟูจ ิ
5 วัน 4 คืน (SL) 
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ�น 
อิสระเลนสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น หรือ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 
พระใหญทาคาโอะ พระใหญ 1 ใน 3 ของญี่ปุ�น 
ตามรอยภาพยนตรการตูนในดวงใจ “โดราเอมอน” 
ชมปราสาทอีกาดํา มัตสึโมโต + ปราสาทใหมโทยามา 
ชมลิงแชออนเซ็นนากาโน + วัดเซ็นโคจิ 
แชออนเซ็นสไตลญีปุ่�น + ดินเนอรบุฟเฟตขาปูยักษ 

 



 

 

 บินตรงสู นาโกยา โดยสายการบิน THAI LION AIR 
บริการนํ้าหนักกระเป�า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ 

WIFI FREE ON BUS  น้ําดื่มบรกิารวันละ 1 ขวด 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 

สนามบินดอนเม ือง SL310 (07.25-
15.25) สนามบินนาโกยา – เมืองกิฟุ 

 บน

 
GIFU HOTEL 
หรือเทียบเทา 

2 

หมูบานชิราคาวาโกะ – พระใหญทาคาโอ
กะไดบุตสึ - วัดซุยริวจิ – ถนนโดราเอมอน 
– AEON MALL TAKAOKA 

   TOYAMA / 
TAKAOKA 

HOTEL 
หรือเทียบเทา 

3 
ปราสาทโทยามา - ชมลิงแชออนเซ็น - วดั
เซ็นโคจิ - เมืองมัตสึโมโต - ถนนนากามา
จ ิ

   MATSUMOTO 
HOTEL 

หรือเทียบเทา 

4 
ปราสาทมัตสึโมโต (ชมดานนอก) - ลาน
สกีฟ ูจิเท ็น - หมู บ านโอชิโนะฮัคไก – 
GOTEMBA OUTLET 

   FUJI HOTEL 
(ONSEN) 

หรือเทียบเทา 

5 

ทะเลสาบฮามานะ  – DUTY FREE - 
NAGASHIMA OUTLET – สนามบินนา
โกย  า -สนามบินดอนเม ื อง    SL311 
(16.55-21.10) 

 

บน บน  



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกยา – เมืองกิฟุ 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3  อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

07.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน 
ไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได 
และทางสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

 
15.25 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็ว

กวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนญุาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 

นําทานเดินทางสู เมืองกิฟุ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) กิฟุ (Gifu) เปน
อีกหนึ่งเมืองนาเที ่ยวอันเปนที่ตั ้งของ "ฮิดะ ทาคายามา" (Hida Takayama) 
จังหวัดนี้อยูระหวางโตเกียวกับเกียวโต และอยูทางตอนเหนือของนาโงยาพอดี มี
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ถูกลอมรอบดวยภูเขาและแมน้ํา 

เย็น  แจก BENTO SET ณ โรงแรมที่พัก (1) 
พักที่   โรงแรม TOYOKO INN GIFU  หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 2  หมูบานชิราคาวาโกะ – พระใหญทาคาโอกะไดบุตสึ - วัดซุยริวจิ – ถนนโดรา

เอมอน – AEON MALL TAKAOKA 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากน้ันนําทานสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชม.) ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถ
รองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือ
พนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลนี้วา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลก
หลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 680,000 คน เลยทีเดียว 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางตนเดือนธันวาคม อาจยังเปนชวงใบไมเปลี่ยนสี หรือ ชวง
ใบไมรวง และบางจุดอาจไดลุนหิมะแรก 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสักการะ พระใหญทาคาโอกะไดบุตสึ (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเปนพระพุทธรูปสําคัญของประเทศญี่ปุ�นนั้น หลอดวยเทคนิค
หลอสําริดตามแบบฉบับของทาคาโอกะ พระพุทธรูปองคนี้ไดเริ่มหลอในป ค.ศ. 
1907 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 26 ป กลาวกันวา เมื่อประมาณ 800 ปกอน มินาโม
โตะโยชิคะซึ (Minomoto Yoshikatsu) ไดสรางองคพระพุทธรูปที่ทําจากไม แต
ทวาถูกไฟไหมเสียหาย และถูกทําลาย จึงไดสรางพระพุทธรูปองคใหมทนแทนตาม
คําขอรองของประชาชน จนสําเร็จเปนพระพุทธรูปองคปจจุบัน จึงเรียกไดวา 
พระพุทธรูปองคนี้มีพระพักตรที่งดงาม ประณีตดวยเอกลักษณการหลอสําริดของ
ทาคาโอกะ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางตอยัง วัดทาคาโอกะซังซุยริวจ ิวัดที่เปم�ยมดวยความงามสงาแหงน้ี
กอสรางโดยผู ครองแควนคางะ (Kaga) ใชหินทั ้งสิ ้น 1,200,000 กอนเปน
สิ่งกอสรางตนสมัยเอโดะ วัดแหงนี้เปนวัดเซน นิกายโซโตที่มีชื่อเสียงของผูครอง
แควนนามวา “มาเอะดะ โตชินากะ (Maeda Toshinaga)” ผูซึ่งเปนปฐมบรรพ
บุรุษของทาคาโอกะ วัดแหงนี ้สร างขึ ้นโดย “มาเอะดะ โตชิซ ึเนะ (Maeda 
Toshitsune)” ผูครองแควนรุนที่ 3 และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกแหงชาติ 
ในป ค.ศ. 1997 สิ่งกอสรางที่ไดรับการขึ้นทะเบียนประกอบดวย ประตูใหญ ประตู
วิหาร อุโบสถ หองโถงพระธรรมเทศนา สังฆาวาส            

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานตามรอยบานเกิดโดราเอมอนที่เมืองทาคาโอกะ ถนนโดราเอ
มอน ภายในลานกวาง WING WING TAKAOKA ดานหนาสถานีทาคาโอกะเปน
ที่ตั้งของถนนขนาดเล็กที่ทั้ง 2 ขางทางเรียงรายไปดวยรูปปم�นสําริดของตัวการตูน
จากเรื ่องโดราเอมอนกวา 12 ตัว รูปปم�นทุกตัวแสดงสีหนาทาทางออกมาอยาง
ชัดเจน โดยแตละตัวก็มีเอกลักษณที่แตกตางกันออกไป เมื่อเดินเขามาขางในก็จะ
เห็นเหลาตัวการตูนทั้ง 2 ฝم�งออกมาตอนรับ 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู AEON MALL TAKAOKA รานช็อปปم�งก็อาจจะเหมือน
หางปกติทั่วไป มีโซนรานอาหาร ราน 100 เยน นอกจากนั้นแลวก็เปนโซนช็อปปم�ง 
มีร านหลากหลายใหเลือก มีของตั ้งแตเครื ่องสําอาง ของกิน ของฝาก ไปถึง
เครื่องใชไฟฟ�าเลย 

 อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ AEON MALL 
พักที่โรงแรม TOYAMA / TAKAOKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ 3 ปราสาทโทยามา - ลิงแชออนเซ็นนากาโน – วัดเซนโคจิ – เมืองมัตสึโมโต- 
ถนนนากามาจ ิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู ปราสาทโทยามา (Toyama Castle) (ใช เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) เปนปราสาทที่สรางขึ้นใหม มีคูนํ้า และสวนรอบปราสาทที่
สวยงาม โดยเฉพาะชวงซากุระบานในฤดูใบไมผลิ ตั้งอยูใจกลางเมืองโทยามา 
ปราสาทโทยามาถูกสรางขึ้นคร้ังแรกเมื่อป ค.ศ. 1543 แตก็ถูกทําลายลงหลายครั้ง
ดวยแผนดินไหวและไฟไหม หลังท่ีเห็นอยูปจจุบันเปนการสรางขึ้นใหมเมื่อป 1954 
บนพื้นที่เดิมของปราสาท ปจจุบันเปนสวนสาธารณะที่สามารถเขาชมได 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางตนเดือนธันวาคม อาจยังเปนชวงใบไมเปลี่ยนสี หรือ ชวง
ใบไมรวง และบางจุดอาจไดลุนหิมะแรก 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนากาโน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

หลังอาหารใหทานเพลิดเพลนิไปกับความนารักของนองลิงกังญี่ปุ�นหนาแดงที่ลงมา
แชบอนํ้ารอน คลายความหนาว สถานที่ดังกลาวคือ Jigokudani Yaen-Koen 
หรือที ่เร ียกกันเปนภาษาอังกฤษวา Snow Monkey Park ตั ้งอยู ในจังหวัด 
Nagano ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ�น ลิงหิมะญี่ปุ�น คือลิงกัง เปนลิงพื้นเมือง
ของหมูเกาะญี่ปุ �น ลักษณะเดนคือใบหนาแดงกํ ่า สามารถพบไดตามอุทยาน
แหงชาติ ลิงที่นี่เปนลิงป�า ที่ลงจากเขามาแชนํ้ารอนเพื่อบรรเทาความหนาว เทาที่
สังเกตทุกตัวไมกลัวนํ้าและมีทักษะในดานการวายนํ้าไดเปนอยางดีเพราะเมื่อลงไป
แชนํ ้าแลวทุกตัวจะมีสีหนาเคลิบเคลิ ้มและดูสบายกายสบายใจเปนอยางมาก 
นักทองเท่ียวสามารถถายรูปลิงอยางใกลชิดได แตหามสัมผัสตัวลิงเน่ืองจากจะเปน
การรบกวนสัตว 
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู วัดเซนโคจิ วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในญี่ปุ�น สรางขึ้น
ต้ังแตราวชวงยุคศตวรรษที่ 7 โดยสรางในป ค.ศ.642 ชุมชนโดยรอบน้ันพัฒนาขึน้
มาจากการมีวัดเปนศูนยกลางมาโดยตลอดจนกระทั่งมีการกอตั้งเมืองนากาโนขึ้น
อยางเปนทางการในป ค.ศ.1897 ... วากันวาวัดเอาเกาแกนี้กอตั้งกอนที่จะมีพุทธ
ศาสนาเขามาเผยแพรในญี่ปุ �นเสียอีก ศาสนสถานหลักของวัดนี้ก็คือ Zenkoji 
Hondo ซึ่งเปนอารามไมขนาดใหญอันเกาแกงดงาม สําหรับพระประธานหลักแหง
วัดนั้นก็คือ Hibutsu (Secreat Buddha) พระพุทธรูปเกาแกอันศักดิ์สิทธ์ิที่ถูก
หามใหใครเห็นเปนอันขาดแมกระทั่งเจาอาวาสวัดก็ตาม  



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 
ต้ังอยูในจังหวัดนากาโน ของภูมิภาคจูบุ เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 2 ของจังหวัด
นี ้ รองจากเมืองหลักซึ ่งก็ค ือเมืองนากาโน ถนนนากามาจิ (Nakamachi 
Street) ถนนนากะมาจิเปนยานรานคาที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ อาคารหลายแหง
ยังคงอนุรักษตัวอาคารใหคงสภาพเดิม สองฝم�งถนนจะมีโกดังเก็บของสมัยโบราณที่
เรียกวา “คุระ” ผนังลายสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดทาสีดําสลับสีขาวตั้งเรียงรายตลอด
เสนทาง ถนนเสนน้ีมีน้ําพุใตดินอยูหลายแหง มีคาเฟ� รานโซบะ รานอาหารและราน
ขายสินคาแฮนดเมดอยูหลายแหง นักทองเที่ยวสามารถหาซื้องานฝมือของญี่ปุ�น 
เชน ภาชนะดินเผา เคร่ืองเขินญี่ปุ�นและงานฝมือที่ทําจากไมไดจากที่น่ี 

 
 
 
 
 

 
 อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

พักที่โรงแรม MATSUMOTO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ 4 ปราสาทมัตสึโมโต (ชมดานนอก) - ลานสกีฟูจิเท็น - หมูบานโอชิโนะฮัคไก – 

GOTEMBA OUTLET 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

จุดทองเที่ยวที่สําคัญที่สุด คือ ปราสาทมัตสึโมโต 1 ในปราสาทดั้งเดิมที่สวยที่สุด
ของประเทศญี่ปุ�น ปราสาทมัตสึโมโตะ เปนปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแก
ที่สุดในญี่ปุ�นและไดถูกขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติลํ้าคาประจําชาติ การตัดกันของสี
ดําและสีขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัด
กับฉากหลังของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ปราสาทแหงนี้ถูกสรางขึ้นจากองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวหลายอยาง ปราสาทมัตสึโมโตยังมี
ศาลาชมดวงจันทรที่งดงาม (ชมดานนอก ไมรวมคาเขาชมดานใน)  

 
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางตนเดือนธันวาคม อาจยังเปนชวงใบไมเปลี่ยนสี หรือ ชวง

ใบไมรวง และบางจุดอาจไดลุนหิมะแรก 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานอิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนกระดาน
เลื ่อนกับลานหิมะขาว โพลนและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงใหทานได
ถายรูปเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (คาทัวรไมรวมคาอุปกรณสกี อุปกรณ
เลนตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ) 

หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางตนเดือนธันวาคม ยังเปนชวงใบไมเปลี่ยนสี หรือ ชวงใบไม
รวง ลานสกียังไมเปด ทัวรขอนําทานเดินทางสู “ภูเขาไฟฟูจิ” เปนภูเขาที่สูง
ที่สุดในญี่ปุ�น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงามที่ลงตัว ความสูงเหนือจาก
ระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตรซึ่งเปนสัญลักษณสําคัญของประเทศญี่ปุ�น นําทานขึ้น
สูชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย 
หรือ ทางขึน้ปด)  

 



 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู  หมูบานโอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) เปนจุด
ทองเที่ยวที่สรางเปนหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอนํ้า 8 บอในโอชิโนะ ตั้งอยู
ระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งเปนพื้นที่เกาของ
ทะเลสาบแหงที่ 6 ที่แหงขอดไปเมื่อ 200-300 ปที่ผานมา บอนํ้าทั้ง 8 นี้เปนนํ้า
จากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหิน
ลาวาที ่มีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําใหนํ ้าใสสะอาดเปนพิเศษ ถัดไปอีกบอหน่ึง 
นักทองเที่ยวสามารถดื่มนํ้าเย็นจากแหลงนํ้าไดโดยตรง บอนี้คอนขางลึกและมีชีวิต
ทั้งพืช และปลานํ้าจืดขนาดใหญอาศัยอยู นอกจากนี้ยังมีรานอาหาร รานจําหนาย
ของที่ระลึก และซุมรอบๆ บอ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝมือ และ
ผลิตภัณฑทองถิ่นอื่นๆ บางรานยังขายมันเทศหวานยาง และแครกเกอรขาวคั่วบน
เตาเล็กๆ กลางแจง สงกลิ่นหอมชวนใหลิ้มรสอีกดวย 
จากนั้นอิสระชอปปم�ง ณ GOTEMBA OUTLET ไมวาจะเปนสินคาแบรนดญี่ปุ�น 
หรือตางประเทศ ที่เอาทเล็ทแหงนี้ก็จัดเต็มไดทุกวัน และไมไดมีเพียงเสื้อผาแฟช่ัน
เทาน้ัน แตยังมีเส้ือผาสปอรตใสออกกําลังกายกลางแจงเกๆ รองเทา ของเลน ของ
กระจุกกระจิก เครื่องสําอางและเครื่องประดับตางๆก็มีใหชอปปم�งกันเต็มอิ่ม มี
รานคากวา 120 ราน 
 
จากน้ันนําเดินทางสู ที่พัก โรงแรม FUJI HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (8) เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ 



 

 

ใหทานไดผอนคลายกับ การ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว 
จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่ 5 ท ะ เ ล ส า บ ฮ า ม า น ะ - DUTY FREE - NAGASHIMA OUTLET -  
สนามบินนาโกยา  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ทะเลสาบฮามานะ หรือ ทะเลสาบปลาไหล (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชม.) เปนทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญที่สุดในภาคกลางของญี่ปุ�น 
ตั้งอยูในเมืองฮามามัทสึ ซึ่งอยูระหวางโตเกียวและนาโงยา จังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งชื่อที่
คนทั่วไปนิยมเรียกวาทะเลสาบปลาไหลนั้นก็เพราะวาที่นี่เปนแหลงเพาะพันธุปลา
ไหลนั่นเอง เนื่องจากในทะเลสาบแหงนี้มีแรธาตุที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาปลา
ไหล จึงทําใหของฝากของที่นี่เปนผลิตภัณฑอัน
เกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากนี้รอบๆ 
บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิวที่เต็มไปดวยตน
ซากุระอยูมากมาย รวมทั้งยังมีที่พักรถและราน
ขายของที่ระลึกดวย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู DUTY FREE  
ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีตางๆ ตามอัธยาศัยและนําทานปดทายละลายเงินเยนที่ 
NAGASHIMA OUTLET เพื ่อใหทานเลือกซื ้อสินคาตามอัธยาศัย สินคาที ่ น่ี
จําหนายในราคาทีล่ด 40 – 70% จากราคาปกติใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอป
ปم�งอยางจุใจ 

เที่ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย   
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเมืองนาโกยา 
16.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลออนแอร เท่ียวบินที่ SL 311  

*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง *** 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 

 

 
อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมคา
ตั๋ว 

เดินทางทาน
เดียว/ 

พักเด่ียวจายเพ่ิม 
4 - 8 ธ.ค. 2562 

(วันพอ - ลางาน 2 วัน) 32,999.- 23,999.- 9,900.- 
5 – 9 ธ.ค. 2562 

(วันพอ - ลางาน 2 วัน) 32,999.- 23,999.- 9,900.- 
5 – 9 ก.พ. 2563 

(วันมาฆบูชา - ลางาน 3 วนั) 26,999.- 20,999.- 9,900.- 
6 - 10 ก.พ. 2563 

(วันมาฆบูชา - ลางาน 2 วนั) 32,999.- 23,999.- 9,900.- 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) 

ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบนิดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท 

(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน) 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบิน
ในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษ)ี 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป
ไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย 
หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 



 

 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

 
Lion Comfort Seat – แถว 1-2 (ราคา 1,100/เที่ยว) 
Lion Comfort Seat – แถว 3-6 (ราคา 700/เที่ยว) 
Lion Normal Seat – (ราคา 500/เที่ยว) 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  



 

 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที ่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ �นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผู เดินทางตอง



 

 

รับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
 
 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 

 
 

 

 

 

  


