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รหัสโปรแกรม : 13244 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  

สมัผสักบัความสวยงามของสะพานคปัปะบาชิ

สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่ญีปุ่่ น 

ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทา่มกลางหบุเขาอนัมี

เอกลกัษณ์หลงัคาสามเหลีย่มชริาคาวาโกะ 

เทีย่วชมดา้นหนา้ทีว่า่การเมอืงเกา่ทาคายามา่และ

บรเิวณสะพานแดงขา้มแมน่ า้กลางเมอืงทาคายามา่ 

ชอ้ปป้ิงถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิทีม่ฉีายาวา่ 

“ลติเต ิล้เกยีวโต” 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ และยา่นโอส ึแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่

ดงัของ เมอืงนาโกยา่ 

ชอ้ปป้ิงทีห่า้งเอาทเ์ล็ททีใ่หญส่ดุในญีปุ่่ น หา้ง 

Mitsui Outlet Jazz Dream 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด  

FREE Wi-Fi on Bus!! 

NAGOYA 

TAKAYAMA 

มนัสน์ะจะ๊ 

6D3N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง:  กรกฎาคม 62 

ราคาเพยีง 41,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 25 – 30 กรกฎาคม 62 (ตดิวนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 41,900.- 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG644 00.05-08.00]    

 

2 

สนามบนินาโกยา่ – เมอืงนาโกยา่ – รา้นมดี 
Hamono-ya Sansu – เมอืงจโุจฮาจมิงั – 
พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – ชมการสาธติระบ า
พืน้เมอืง – Bokka no Sato – ชมดอกไมต้าม
ฤดกูาล – เมอืงทาคายามา่  

✈ 🍽 🍽 

TAKAYAMA 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ [ดา้น
นอก] – LITTLE KYOTO – ซนัมาช ิซูจ ิ– 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – คามโิกช ิ– สะพานคปัปะ
บาช ิ– เมอืงมสัซโึมโต ้

🍽 🍽 🍽 

MATSUMOTO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ – เมอืงนาโกยา่ – วดัเจา้แม่
กวนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ึ– ชอ้ปป้ิง JR 
STATION – ถนนอมุายมอ่น 

🍽 🍽 อสิระ 
NAGOYA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

5 
ศาลเจา้อะสตึะ – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET 
JAZZ DREAM – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – สนามบนินา
โกยา่ 

🍽 อสิระ อสิระ 
 

6 
สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

[TG647 00.30-04.30] ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ[TG644 00.05-08.00] 
19.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 

สนามบนินาโกยา่  – เมอืงนาโกยา่ – รา้นมดี Hamono-ya Sansu – เมอืง

จโุจฮาจมิงั – พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – ชมการสาธติระบ าพืน้เมอืง – Bokka 

no Sato – ชมดอกไมต้ามฤดกูาล – เมอืงทาคายามา่ [-/L/D] 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG644 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบสั เตรยีมตัวออกเดนิทาง 

พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 

ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา น าทา่นออกเดนิทางสู ่

 

 

 

รา้นมดี Hamono-ya Sansu เป็นรา้นทีเ่ครือ่งมดีตน้ต าหรับของเมอืงเซก ิซึง่มปีระวัติ

ยาวนานกว่า 75 ปีสถานทีท่ีผ่ลติมดีไดค้มสุด ๆ อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตี

ดาบญีปุ่่ นอยา่งดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซนัชนูีม้เีครือ่งใชข้องมคีมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 

ช ิน้ ไมว่า่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแตง่กิง่และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรอื

มดีส าหรับท าครัวหลากหลายรปูแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถดุบิของคณุงา่ยยิง่ขึ ้นอกจากนี้

ยังมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ จ าหน่ายอกีดว้ย พรอ้มท ัง้สามารถชมสุดยอด

การแสดงดาบของวชิาอไิอกริ ิไดแ้บบใกล ้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามูไรฟันฉับเดยีวตน้ไผ่

ขาดเป็น 2 ทอ่น!! 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย 

 

 

เมอืงกโุจฮาจมิงั (Gujo-Hachiman) เมอืงทีห่ลงเหลอืบรรยากาศแบบยอ้นยคุสมยัอดตี 

กโุจฮาจมิังมรีางน ้ าจ านวนมากจนถูกเรยีกว่าเป็นเมอืงแห่งสายน ้า ซึง่จะไดย้นิเสยีงน ้ าไหล

สะทอ้นไปทั่วทัง้ตัวเมอืง ดว้ยบรรยากาศทีท่ าใหห้วนนกึถงึอดตีนัน้ท าใหท้ัง้เมอืงเสมอืนกับ

เป็นอกีโลกหนึง่ก็วา่ได ้เพยีงแคเ่ดนิในเมอืงแหง่นี้ ก็จะสามารถสมัผัสบรรยากาศราวกบัยอ้น

เวลาไปอดตีไดอ้ยา่งแน่นอน 

 

 

พิพิธภณัฑ์กุโจฮะจิมงั  ฮาคุรนัคงั  ที่รวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮะจิมังเอาไว ้

นักท่องเทีย่วสามารถเรยีนรูว้ธิกีารร่ายร ากุโจโอโดร ิซึง่เป็นการร่ายร าประจ าเมอืงทีใ่นทุก

ช่วงฤดูรอ้นจะมกีารจัดเทศกาลการร่ายร าสุดยิง่ใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ นขึน้ โดยจะจัด

ตอ่เนือ่งกนัถงึ 33 คนื ตัง้แตป่ลายเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนกันยายน นอกจากนี้ยังมโีซน

เรยีนรูป้ระวัตศิาสตรแ์ละการรา่ยร าจากผูรู้อ้ยา่งใกลช้ดิ รวมถงึจุดจ าหน่ายขนมและของฝาก

ประจ าเมอืงกุโจอกีดว้ย พรอ้มโชวก์ารสาธติระบ าพืน้เมอืง Odori Dance คอืการ

เตน้ร าชนดิหนึง่ของญีปุ่่ น ผูแ้สดงจะแต่งกายสสีันสดใสมาร่วมเตน้ร า เครือ่งดนตรปีระกอบ

ไปดว้ย ชามเิซ็ง, กลองไทโกะ และขลุ่ย ธมีหลักของงานก็คือการบา้ไปดว้ยกัน หรือ 

อาจจะมชีือ่เรยีกอกีอยา่งวา่งานเตน้ของคนบา้นัน้เอง 

 

สวน Bokka no Sato สวนดอกไมท้ีป่ลกูดอกไมไ้วห้ลากหลายสายพันธุ ์เชน่ ดอกทวิลปิ, 

ลาเวนเดอร, และ Moss Phlox สลับกันออกดอกบานตามฤดูกาล ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มา

เยีย่มชมความงามไดต้ลอดทัง้ปี นอกจากสวนดอกไมแ้ลว้ ทีน่ี่ยังมโีซนกจิกรรมต่างๆ เชน่ 

สนามเด็กเลน่ ฟารม์ พพิธิภณัฑง์านไมต้า่งๆ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิตามอธัยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ [ดา้นนอก] – LITTLE KYOTO – 
ซนัมาช ิซูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – คามโิกช ิ– สะพานคปัปะบาช ิ– เมอืง
มสัซโึมโต ้[B/L/D] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

ตลาดเชา้ทาคายามะ (Takayama Morning Market) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

เลอืกซือ้เลอืกชมผักสดผลไมห้ลากหลายชนดิอาหารพืน้เมอืงทีน่ ามาปรุงสดๆสะอาด และ

ยงัมเีสือ้ผา้ กระเป๋า ของแกะสลัก ของเลน่ของทีร่ะลกึของพืน้เมอืงตา่งๆมากมาย 

 

ชมดา้นนอกของ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ ซึง่เป็นจวน

ผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลา

กวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 
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LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ที่

ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมไดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับ

ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้ต่างๆและบรเิวณใกลเ้คยีงยัง

มสีะพานขา้มแมน่ าสแีดงอนัเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงจดุถา่ยรปูทีส่วยเห็นล าธารใสไหลผ่าน

กลางเมอืงอนังดงาม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช-

สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของ

พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชม

ความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

คามโิคจ ิ(Kamikochi) สถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจทีม่ชี ือ่เสยีงมากดว้ยทวิทัศน์ทีส่วยงาม

ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีม่จีุดชมววิ

ภเูขามากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น มสีถานทีท่ีไ่ดรั้บการก าหนดใหม้ทีวิทัศน์ทางธรรมชาตแิสน

พเิศษของญีปุ่่ น มอีณุหภมูเิฉลีย่อยูใ่นระดับต่ าตลอดทัง้ปี  

 

สะพานคปัปะบาช(ิKappabashi) สัญลักษณ์ของคามโิกชทิีท่อดขา้มแมน่ ้ าอะซสึะเป็น

สะพานแขวนทีท่ าดว้ยไมห้ากยนืบนสะพานจะสามารถเห็นไดท้ัง้เทอืกเขายะเกะตะเกะและ

เทอืกเขาโฮตากะทางดา้นเหนอืสวยงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมสัซโึมโต 

ค า่  บรกิารอาหารค่ า ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ – เมอืงนาโกยา่ – วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ–  

ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ึ– ชอ้ปป้ิง JR STATION – ถนนอมุายมอ่น [B/L/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

ซมึาโกะจุกุ (Tsumago-Juku)  หมู่บา้นในหุบเขาคโิซ ทีเ่คยเป็นเมอืงพักแรมล าดับที ่

42 ใน 69 เมอืงทีพั่กแรมในสมยัขนุนาง ตามเสน้ทางนากะเซน็โด โตเกยีว สู ่เกยีวโต หลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ผูค้นในเมอืงต่างปรับปรุงบา้นใหเ้ขา้กับยุคสมัย หมู่บา้นเก่าแก่ได ้

หายไป ซมึาโกะจุกเุป็นหนึง่ในโครงการแรกๆ ของประเทศทีอ่นุรักษ์และคงรูปแบบของสิง่

ปลูกสรา้งสมัยเอโดะ เมือ่เดนิเขา้ไปในถนนทีซ่มึาโกะ คุณจะรูส้กึเหมอืนกับไดย้อ้นเวลา

กลับเขา้ไปในสมยัเอโดะ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 



   
   
   

                                                                                                                                                          QE2NGO-TG002       หนา้ 6 จาก 11 
 

 

 

ศาลเจา้โอสคึนันง (Osu Kannon Temple) เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้ทีบ่ชูาเจา้แม่

กวนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวัดประจ าตระกลูโอดะ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนง 

ทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ซึง่เชือ่กันว่าเป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไมท้ี่

แกะสลักอยา่งประณีตโดยพระสงฆน์ามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คอื

หอ้งสมดุชนิปคูจุทิีจั่ดเก็บหนังสอืภาษาญีปุ่่ นและภาษาจนี กวา่ 15,000 เลม่ หนังสอืเหลา่นี้

เป็นสมบตัขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของพงศาวดาร

โคจคิทิีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้ก าเนนิของญีปุ่่ น ใกล ้ๆ กบับรเิวณวัดยงัม ีตลาดโอส ึ(Osu 

Shoping Street) เป็นถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเมอืงนาโกยา่ ซึง่มรีา้นคา้กว่า 400 รา้น ที่

เป็นแหล่งรวมรา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย เดนิทะลุถงึกันได ้ของถูกและมคีรบทุกอยา่ง 

ตัง้แตส่นิคา้อเิล็กทรอนกิส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ แฟชัน่ เครือ่งส าอาง สนิคา้งมอื 1 และ

มอื 2 

 

ชอ้ปป้ิงยา่นสถานเีจอารน์าโกยา่ บนสถานีรถไฟเจอารน์าโกยา่มตีกึเจอารเ์ซนทรอฃนา

โกยา่ทาวเวอร ์ซึง่ภายในมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  อยูม่ากมาย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ถนน

อมุายมอ่น(Umaimon Road) ถนนสายอาหารทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนาโกยา่ ของขึน้ชือ่ 

เชน่ ขา้วหนา้ปลาไหล ปีกไกท่อด ราเมน และอืน่ๆ  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ศาลเจา้อะสตึะ – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM –  

ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – สนามบนินาโกยา่ [B/-/-] 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ศาลเจา้อะสตึะ (Atsuta Shrine) เป็นศาลเจา้เกา่แกท่ีอ่ยูคู่่เมอืงนาโกยา่มาตัง้แต่สมัย

องคพ์ระจักรพรรดิท์ี ่12 ของประเทศญีปุ่่ น หรอืราวๆ ปี ค.ศ.71-103 แต่เมือ่ปี 1955 ศาล

เจา้แห่งนี้ถูกบูรณะซอ่มแซมใหม่ เนื่องจากภัยสงครามโลกครัง้ที ่2 และศาลเจา้แห่งนี้ยัง

เป็นทีเ่ก็บโบราณวัตถุอันส าคัญๆ ทางประวัตศิาสตรไ์วม้ากมายหลายพันชิน้ รวมไปถงึ

โบราณวัตถอุนัส าคัญทีถ่กูเก็บไวใ้นศาลเจา้แหง่นีค้อื ดาบคซุานาง ิซึง่ถอืไดว้่าเป็น 1 ใน 3 

เครือ่งราชกกธุภณัฑแ์หง่องคพ์ระจักรพรรดิญ์ีปุ่่ นอกีดว้ย 

 

MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA ทีอ่ยูใ่นเขตควุะนะ จังหวัดมิ

เอะ เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีส่ามารถเพลดิเพลนิกับการซือ้

ของจนลมืเวลา อกีทัง้ยงัอยูใ่กลส้วนสนุกกบัสระวา่ยน ้า และอองเซน็ 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

บา่ย

 

 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ ถอืเป็นหนึง่ในยา่นท่องเทีย่วและแหล่งชอ้ปป้ิงส าคัญของเมอืงนา

โกยา่ ซึง่ประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของเมอืง ไดแ้ก ่หอคอยนาโกยา่ทวีทีาวเวอร ์

(Nagoya TV Tower) และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทีม่รีูปทรงเหมอืนยานอวกาศ 

นอกจากนัน้แลว้ ในย่านซากาเอะยังมศีูนยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชั่นแบรนด์เนม และ

รา้นอาหารหลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิม 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 
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 สมควรแกเ่วลาเดนิทางน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

วนัที ่6 สนามบนินาโกยา่–สนามบนิสวุรรณภมู ิ[TG647 00.30-04.30] 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG647 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

************************************************** 

โปรแกรม : NAGOYA TAKAYAMA มนัสน์ะจะ๊ 6D3N  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-
3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 

[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

25 ก.ค. – 30 ก.ค.62 

(วนัหยดุเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10) 

41,900 41,900 41,900 40,900 31,900 7,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

     

7,900 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
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4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
   
   

                                                                                                                                                          QE2NGO-TG002       หนา้ 9 จาก 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


