
P a g e  | 1 

 

JAPAN WORLD HERITAGE 6DAYS 3NIGHTS BY TG 8-13 AUGUST 2017 

 

JAPAN WORLD HERITAGE 6D3N BY TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

นารา วดัโทไดจิ นมสัการพระพทุธรปูไดบุทสแึละใหอ้าหารกวางแสนเชือ่ง 
มิเอะ  เรยีนรูว้ถิชีวีตินินจาที ่หมู่บา้นนินจาอิกะ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้จุใจในบรรยากาศสไตลเ์มอืงนิวออรล์นี อเมรกิา ที ่แจส๊ดรีม  
เอาท์เลท็ นากาชิม่า 

กิฟ ุ หมูบ่า้นชิราคาวาโก ไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  
ทาคายาม่า  เยีย่มชม ทาคายามาจินยะ หรอืจวนผูว้่าแหง่เมอืงทาคายามา่, เดนิชมเขตเมอืงเกา่  

ซนัมาชิซูจิ, สมัผสับรรยากาศและวถิชีวีติผูค้น ณ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า  
นากาโนะ สมัผสัอากาศบรสิทุธิแ์ละความงามของธรรมชาตทิี ่คามิโคจิ 
  เขา้ชม ไร่วาซาบิ เพือ่เรยีนรูแ้ละเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากวาซาบแิท ้
  ชอ้ปป้ิงสนิคา้ญีปุ่่ นที ่อิออน มอลล ์
  สกัการะ วดัเซน็โคจิ วดัทีค่นญีปุ่่ นตอ้งไปใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ  

ผา่นชม ปราสาทมตัสึโมโต้ อกีหนึ่งปราสาททีม่คีวามส าคญัในหน้าประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ น 
นาโกย่า  อสิระช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ ยา่นการคา้และยา่นธุรกจิส าคญัของเมอืงนาโกยา่ 
 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 8-13 สิงหาคม 2560 
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วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู  

20.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C (ประตหูมายเลข 2)  
สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.30น.  เหินฟ้าสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG622 
 

วนัท่ีสอง           สนามบินคนัไซ >> นารา >> วดัโทไดจิ >> มิเอะ >> หมู่บา้นนินจาอิกะ >>  
                            แจส๊ดรีม เอาท์เลท็ นากาชิม่า >> นาโกย่า 

 
 
 
 
 
 
 
07.00น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของ
ญี่ปุ่ น ที่ตัง้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.710 น าท่านสู่  วัดโทไดจิ  ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” 
พระพุทธรูปสมัฤทธิอ์งค์ใหญ่ที่ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัครสิศตวรรษที่ 8 ตวัพระพุทธรูป
องคน์ี้สูง 16.2 เมตร  หนัก 452 ตนั  ซึ่งอาคารไมอ้นัเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโต
นัน้ไดร้บัการบนัทกึลงใน กนิเนสสบ์ุ๊คว่าเป็นวหิารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  และถอืไดว้่าวดั
แห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่ส าคญัที่สุดของเมอืงนารา  นอกจากนี้   ตามทางของ
วหิารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลดิเพลนิและร่วมถ่ายรปูกบักวางแสนเชื่องที่มอียู่เป็นจ านวน
มาก จากนัน้เดนิทางสู่เมืองมิเอะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดนิทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ นินจาเปรยีบเสมอืนนักรบกึ่งสายลบั ทัง้ท าหน้าที่ลอบ

สงัหารสบืข่าวลบัในสมยัก่อน ทีน่ี่คอืพพิธิภณัฑน์ินจาสายองิะที่ทุกท่านจะได้เหน็อาวุธ
และข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยงัมบี้านกลของนินจาที่ในอดตีเคยมนีินจา
อาศยัอยู่จรงิซึ่งมทีัง้ช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลบั ทางลบั ประตูกลมากมาย ไดท้ัง้ความ
สนุกเพลดิเพลนิและความรูเ้กี่ยวกบันักรบสายลบัแบบฉบบัญี่ปุ่ น นอกจากนี้ยงัมกีาร
แสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธติวชิานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็น
นินจาดูสกัครัง้ก็มชีุดนินจาให้เช่าและขายอกีด้วย (ค่าชมโชวแ์ละค่าชุดนินจา ไม่ได้
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รวมอยู่ในราคาทัวร)์ น าท่านเดนิทางสู่ นากาชิม่า เพื่อน าท่านสู่ แจ๊สดรีม นากา
ชิม่า เอาท์เล็ต (Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่งใน Mitsui Outlet Park ซึ่งเป็น 
Outlet Mall ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จงึรวบรวมร้านค้าแบ
รนด์เนมชัน้น ารา้นอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาตอิื่นๆที่มชีื่อเสยีงไว้เพยีบ มรีา้นค้ามากกว่า 
240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อปกันตามอัธยาศัย โดยที่นี่ เลือกออกแบบให้มี
สไตล์ๆ คล้ายกบัเมอืงนิวออรล์นีส์ ซึ่งเป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา รวมทัง้มี
ป้ายใหข้อ้มลูกบันกัชอ้ปถงึ 5 ภาษา (องักฤษ จนีไตห้วนั จนีกลาง เกาหล ีและญีปุ่่ น) 

ค า่   อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั  
ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ นาโกย่า 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม        นาโกย่า >> กิฟ ุ>> หมูบ่า้นชิราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผู้ว่าทาคายาม่า >> 
                         เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ 

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสูเ่มืองกิฟ ุเพื่อเยีย่มชมหมู่บ้านชิราคาวาโก หนึ่งในหมูบ่า้นเก่าแกข่องประเทศ

ญีปุ่่ น ทีไ่ดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ปีค.ศ.1995 ทีย่งัคงความสวยงาม
จวบจนถงึทกุวนันี้ ทา่นจะไดพ้บกบัหมูบ่า้นโบราณสไตลก์สัโช ่ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจุบนั  
ค าว่า กสัโช่ แปลว่าพนมมอื ซึ่งเป็นสไตล์การก่อสรา้งแบบดัง้เดมิของญี่ปุ่ นโดยทีโ่ครงสรา้ง
ของบา้นและหลงัคาทีส่รา้งขึน้จะคลา้ยกบัการพนมมอืของพระพุทธเจา้ โครงสรา้งของบา้นถูก
สรา้งขึน้โดยทีไ่ม่ไดใ้ชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงและสามารถรองรบัหมิะทีต่ก
หนักในช่วงฤดูหนาวได้  ถอืเป็นภูมปัิญญาของชาวญี่ปุ่ นที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ไว้อย่างยิง่  
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของหมูบ่า้นทีร่ายลอ้มไปดว้ยหบุเขาสงูและ
สมัผสับรรยากาศดัง้เดมิอนัเงยีบสงบทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจมริูล้มื ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู่ 
เมืองทาคายาม่า 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นชม ทาคายาม่า จินยะ หรอืจวนผูว้่าแหง่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นทัง้ทีท่ างานและทีอ่ยู่

อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลู
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โตกุกาว่า จากนัน้เดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรอืน และร้านค้า
น่ารกัๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์รปูแบบของบา้นในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของ
ทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม BEST WESTERN TAKAYAMA หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี                 ทาคายาม่า >> ตลาดเช้า >> นากาโน่ >> คามิโคจิ >> ไร่วาซาบิ >> อิออน มอลล ์

 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าทา่นชม ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืกชม ผกัสด

ผลไมห้ลากหลายชนิด อาหารพืน้เมอืงทีน่ ามาปรงุสดๆ สะอาด และยงัมเีสือ้ผา้ กระเป๋า  
ของเล่น ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย จากนัน้ออกเดนิทางสู่เมืองนากาโน่ เพือ่น าทา่น
สมัผสักบัธรรมชาติที่บรเิวณคามิโคจิ ซึ่งเป็นหุบเขาที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขา
แอลป์ญีปุ่่ น ทศันียภาพของแม่น ้าอาซสูะทีใ่สสะอาดลอ้มรอบดว้ยวป่าสเีขยีว และมสีะพานคปั
ปะทอดขา้มผ่านแมน่ ้า โดยมฉีากหลงัเป็นยอดเขาสงูตระหงา่นดว้ยความสงูกว่าสามพนัเมตร 
ถอืเป็นหนึ่งในทศันียภาพทีส่วยมากทีส่ดุของญีปุ่่ น  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นเขา้ชม ไร่วาซาบิ บรเิวณนี้มชีือ่เสยีงในการผลติวาซาบทิีด่ทีีส่ดุจากน ้าบรสิทุธิจ์าก

เทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น แมน่ ้าทีก่วา้งและลกึไหลลงมาจากภเูขา ไหลผา่นกงัหนัน ้า จากนัน้
กระจายไปในระหว่างตน้วาซาบ ิในพืน้ทีร่าบบรเิวณกวา้ง มแีปลงตน้วาซาบเิป็นแถวเรยีงราย
ต่อๆกนั แปลงกรวดหนิทีม่นี ้าใสเยน็ไหลชา้ๆ ผา่นตน้วาซาบ ิซึง่เป็นสิง่ส าคญัในการ
เจรญิเตบิโตของตน้วาซาบ ิท่านจะไดพ้บผลติภณัฑต์่างๆ ของวาซาบ ิไมว่่าจะเป็น ไอศครมี
รสวาซาบ ิขนมรสวาซาบ ิจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ อิออน มอลล ์อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ต่างๆ ทัง้ขา้วของเครือ่งใช ้รวมไปถงึอาหารแหง้ ขนมนมเนยต่างๆ  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ณ อิออน มอลล ์
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NAGANO KOKUSAI 21 หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า               นากาโน่ >> วดัเซน็โคจิ >> มตัสึโมโต้ >> ปราสาทมตัสึโมโต้ >> นาโกย่า >>  
                             ซาคาเอะ >> สนามบินนาโกย่า 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่วดัเซ็นโคจิ เป็นวดัคู่บ้านคู่เมอืงของนากาโน่ทีม่คีวามส าคญัในประวตัศิาสตร์

ศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่ น ในฐานะที่เป็นวดัพุทธเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ราวศตวรรษที่ 7 
(หรอืราว1,400ปีก่อน) และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แรกที่เขา้มาในประเทศญี่ปุ่ น 
เนื่องจากเป็นวดัทีไ่ม่แบ่งแยกชนชัน้ นิกายและไม่จ ากดัความศรทัธาของสตรใีนพุทธศาสนา 
วดัเซนโคจิจึงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดสาธุชนผู้เลื่อมใสจากทัว่สารทศิในประเทศญี่ปุ่ น  จนมีค า
กล่าวโบราณของญี่ปุ่ นที่ว่า เป็นวดัที่ “ต้องไปให้ได้ครัง้หนึ่งในชวีติ” จากนัน้ออกเดินทางสู่
เมืองมตัสึโมโต้ น าทา่นชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสึโมโต้ (ภายนอก) ทีถ่กูสรา้งขึน้
ในปีค.ศ.1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยงัเป็นปราสาทติด
อนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของญีปุ่่ น ทีร่อดพน้การถกูท าลายจากเพลงิ
ของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบนั ตวัปราสาทมผีนังทีท่าดว้ยสดี าสนิทท าใหม้ฉีายาว่า ปราสาท
อกีาด า 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดนิทางสู่เมืองนาโกย่า อีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจส าคญัของญี่ปุ่ น เพื่อน าท่านช้อปป้ิง

ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมรี้านสนิค้าแบรนด์เนม
มากมายตัง้อยู่ที่ถนนสายนี้ นอกจากนัน้ยงัมหี้างสรรพสนิค้า, รา้นอาหาร ฯลฯ ให้ท่านได้
อสิระเลอืกชมเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยับริเวณซาคาเอะ 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่าเพ่ือท าการเชค็อิน 
  

วนัท่ีหก             สนามบินนาโกย่า >> สนามบินสวุรรณภมิู 

00.30น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย  
เท่ียวบินท่ีTG647 

04.30น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
**************************************************************************************************************************** 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 8-13 สิงหาคม 2560   

หมายเหตุ 
1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ

ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
***เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั*** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 24 มนีาคม 2560 และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม ใน
กรณีท่ีทาง สายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม  

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั
ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 39,900.- 24,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,900.- 22,500.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 30,000.- 18,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,900.- 10,900.- 
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เงื่อนไขการช าระเงิน : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
30 วนัท าการ 

 
การยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้   ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


