
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
28 มีนำคม - 02  เมษำยน 2561 49,900.- 

 

วนัที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ - สนำมบินเซนแทร์ ( 00.05-07.30 ) 
 

✈  
2 

นำโกย่ำ – ทำคำยำม่ำ– ซันมำชิ ซูจ ิ – ทำคำยำม่ำ จนิยะ – หมู่บ้ำน
มรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – ทำคำยำม่ำ 

-  

TAKAYAMA WASHINGTON 
 HOTEL OR SIMILAR 

3 
ตลำดเช้ำเมืองทำคำยำม่ำ – ปรำสำทมตัสึโมโต้ (ชมซำกรุะ) –                 
ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ 

  

KASUGAI VIEW  HOTEL 
OR  SIMILAR  

4 
อซิำว่ำ – ภุเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โอชิโนะฮัคไค – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิง   
ซำคำเอะ – นำโกย่ำ 

  - 
NAGOYA TOKYU REI  
HOTEL  OR  SIMILAR 

5 
นำโกย่ำ – ปรำสำทนำโกย่ำ (ชมซำกรุะ) – สวนซึรุมะ (ชมซำกรุะ)  – 
วดัโอสุคนันอน – ช้อปป้ิงโอสุ – ช้อปป้ิงสถำนีนำโกย่ำ – สนำมบิน
เซนแทร์ 

  -  

6 สนำมบินเซนแทร์ - กรุงเทพฯ ( 00.30-05.10 ) ✈ - -  
 
 
 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



วนัทีห่นึ่ง            กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ำ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

 (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 

ดงันั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 
 

วนัทีส่อง นำโกย่ำ – ทำคำยำม่ำ– ซันมำชิ ซูจ ิ – ทำคำยำม่ำ จนิยะ – หมู่บ้ำนมรดกโลก “ชิรำคำวำโกะ” – ทำคำยำม่ำ 

0005 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 644  
(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0730 ถึงสนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั ...  

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

     
น าท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานท่ีท่ีท าให้คุณรู้สึกเหมือนไดเ้ดินทางยอ้นเวลาไปยงัประเทศญ่ีปุ่นในอดีต และมี
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น ้ า เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” เมืองท่ีถูก                      
ขนานนามว่า “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนัเก่าแก่ท่ีอาบดว้ยจิตวิญญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตาม               
จารีตแห่งยคุสมยัเกียวโตและเอโดะ  พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและวฒันธรรมอนั
งดงาม ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “ซันมำชิซูจิ” ยา่นเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายกุวา่ 300ปี เป็นศูนยก์ลางการคา้ของเมือง                
ทาคายาม่าท่ีมีความเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกิจ เป็นอยา่งมากในยคุเอโดะ จุดเด่นของยา่นน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตลแ์บบ
ญ่ีปุ่นแท้ๆ และสีของตวัอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้น ... ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านท่ีมี
ส่ิงก่อสร้างท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ ของญ่ีปุ่น...ตลอดสองขา้งทางในย่านน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึง
ร้านอาหารใหไ้ดเ้ลือกชิมเลือกซ้ือตามอธัยาศยั......จากนั้นน าท่านเดินทางชม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

                     
หลงัอาหารน าท่านเดินทางชม“ทำคำยำม่ำจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ” ท่ีท างานและท่ีอยู่อาศัย                   
ของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาวา่ ในสมยัเอโดะ 
หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ ...ท่านจะไดช้มถึง “ห้องท ำงำน” /  “ห้องพักผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต …
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ”  ชมหมู่บ้านท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ                       
เป็นสไตล์ญ่ีปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ  เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือต่อสูก้บัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาว                    
ท่ีมีหิมะตก... หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการยกย่องเป็น  “มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก้”  ให้เป็นมรดกโลก                        
เม่ือปี 1995 มีอายเุก่าแก่กวา่ 250 ปี ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมือนเดิม… ดว้ยเสน่ห์และความสวยงาม



ของตัวบ้านหลังคามุงฟางท่ีโอบล้อมด้วยขุนเขามีบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ                                 
ใหค้วามรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอยา่งมาก... ให้ท่านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ และชมความ
สวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นแห่งน้ี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั : TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

วนัทีส่ำม ตลำดเช้ำเมืองทำคำยำม่ำ – ปรำสำทมตัสึโมโต้ (ชมซำกรุะ)  – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำท์เลท็ 
 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

   
น าท่านชม “ตลำดสดเช้ำเมืองทำคำยำม่า” เกิดข้ึนเม่ือสมยัเอโดะ 200 ปีท่ีผ่านมา โดยพวกเกษตรกรไดน้ าเอาผลิตผล       
จ าพวกดอกไม้ พืชผกัมาจ าหน่ายเอง อีกทั้ งของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของเมืองทาคายาม่าด้วย... ณ บริเวณริมแม่น ้ า                              
มิยากาว่า เ พ่ือให้ท่านได้ต่ืนตากับ “บ้ำนเรือน” ท่ีย ังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ  “สมัยเอโดะ”  ในช่วงปี                        
ค.ศ.1600-1868 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความโดดเด่นทางวฒันธรรมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ                 
ส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นมกัจะ พูดถึงเสมอเม่ือนึกถึงสมยัเอโดะ คือการขยายตวัของชนชั้นพ่อคา้ และการพฒันาศูนยก์ลาง                   
ชุมชนเมืองของ “โชกุนโทกุงำว่ำ” ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศสุดคลาสสิกกับบ้านเรือนต่างๆ ซ่ึงจะเปิดให้ท่านชม                                  
และเลือกซ้ึอสินคา้ต่างๆตามอธัยาศยั... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสอง               
ในจงัหวดันากาโน่ มีความโดดเด่นทางดา้นวฒันธรรมอนัเก่าแก่ และธรรมชาติอนัสวยงามอยา่งเทือกเขา Japan Alps  
เ พ่ือน า ท่ านชมความงดงามของ  “ปรำสำทมัตสึโมโ ต้ ” สถานท่ีส าคัญทางประวัติศ าสตร์ ท่ีโดดเ ด่น                                 
เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น และได้รับการข้ึนทะเบียน                     
ให้เป็นสมบติัประจ าชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น เป็นปราสาทท่ีสร้างดว้ยไม ้5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างข้ึนจากองค์ประกอบ              
ทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอย่าง ใชสี้ด าเป็นหลกัในการตกแต่ง ท าให้เกิดความรู้สึกท่ียิ่งใหญ่               
และสุขุม จนได้สมญานามว่า  “ปรำสำทอีกำ” นอกจากน้ีปราสาทมัตสึโมโต้ย ังมีศาลาชมดวงจันทร์ท่ีงดงาม                             
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมยัก่อน ...ให้ท่านช่ืนชมความงามของดอกซากุระกว่า 300 ตน้ ท่ีอยู่บริเวณ                 
โดยรอบไปพร้อมๆกับการชมปราสาทท่ีมีทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่นอนังดงามเป็นฉากหลงั (โดยทั่วไป                   
ซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึ้นอยู่ตำมสภำพอำกำศที่เอื้ออ ำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหำกช่วงที่ท่ำนเดินทำง
ท่องเทีย่ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกรุะได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ี)้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

     
จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่  “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด้้วยกันบนหุบเขา                   
ริม  Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบั                   
การเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนด์ดงัไม่วา่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 



Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue 
และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... 
นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ                       
ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงกันตามอธัยาศัย ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัพร้อมทั้ งอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ                      
เพ่ือสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผอ่นกบัการลองอาบ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่นและพกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ำ้แร่ธรรมชำต”ิเพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

ทีพ่กั : GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ อซิำว่ำ – ภุเขำไฟฟูจ ิ(ช้ัน 5) – โอชิโนะฮัคไค – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ – นำโกย่ำ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

   
น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงามท่ีสุดใน
โลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้ งปี ... น าท่านข้ึนสัมผสั
บรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถำนีที่ 5” บนระดับความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศเอื้ออ ำนวย)                  

อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้ำพื้นเมืองและขนมอร่อย” 

มากมายตามอธัยาศยั 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บา้นเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง                 
ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าแปดบ่อท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ                              
จากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใตดิ้นมาเป็นเวลานานมีอายมุามากกวา่ 1,200 ปี ... ไดรั้บใบประกาศ                    
จากกรมชลประทาน ของประเทศญ่ีปุ่นว่าน ้ าในแต่ละบ่อเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อ                              
มีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุท าให้มีสาหร่าย และหญา้น ้ า เกิดในบ่อ ท าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงาม
คลา้ยกบัมรกตอยู่ในน ้ า... บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้นานาชนิด รวมถึงตน้ซากุระ 200 ตน้ท่ีออกดอกบาน
สะพร่ัง ในฤดูใบไมผ้ลิ และเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิอนังดงามไดส้วยท่ีสุด ซ่ึงความงาม                  



ของภูเขาไฟฟูจิทั้ งส่ีฤดูกาลสะท้อนอยู่บนผิวน ้ าจนเกิดเป็นภาพอนัประทบัใจ ... อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการ                 
ชมซากุระและซ้ือของท่ีระลึก จากชุมชนพ้ืนบ้านบริเวณโดยรอบ พร้อมด่ืมน ้ าสะอาดอนัศักด์ิสิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ                  
ท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือวา่ หากใครไดด่ื้มก็จะมีอายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ… สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง ต่อโดยรถ
โคช้ไปยงั “นำโกย่ำ” เมืองใหญ่อนัดบั 3 รองจากโอซากา้ ท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม ...เพื่อน า
ท่านเดินทางสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะมีสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลก
มาวางขายท่ีถนนสายน้ี มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ท่ีบ่งบอกถึงความมีระดับซ่ึงมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่าง                     
มากมาย เช่น ห้างมตัสึซากายะท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ห้างมิตสึโคชิอนัหรูหรา ห้างมารุเอ อีกทั้ งไม่ควรพลาดชม                   
แฟชั่นท่ีทันสมัยในห้างสรรสินค้า เช่น ลาชิค ปาร์โก้ และนาเดีย นอกจากน้ีท่ีช้อปป้ิงมอลล์ใต้ดินขนาดใหญ่                            
มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซ้ือ ... นอกจากน้ียงัมีจุดชมวิวท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตัวเมือง                                
นาโกยา่อยา่งชดัเจน คือท่ี ตึกทีวีของนาโกยา่ (ไม่รวมค่ำเข้ำชม 600 เยน/ท่ำน)  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์                  
แต่มีอายเุก่าแก่มากกวา่ ... อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ...ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้
ต่างๆ ในยา่นน้ี *** 

ทีพ่กั : NAGOYA TOKYU REI  HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ นำโกย่ำ – ปรำสำทนำโกย่ำ (ชมซำกรุะ) – สวนซึรุมะ (ชมซำกรุะ)  – วดัโอสุคนันอน – ช้อปป้ิงโอสุ – ช้อปป้ิงสถำนนีำโกย่ำ – 
สนำมบินเซนแทร์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

                                         
น าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทนำโกย่ำ”  ตั้งอยู่ท่ี เมืองนาโกย่า จงัหวดัไอจิ ถูกสร้างข้ึนตามค าสั่งของโชกุนโทกุงาวะ                       
อิเอะยะสุ เพ่ือเป็นฐานอ านาจความมัน่คงและป้องกนัการ โจมตีจากทางเมืองโอซากา้  ตวัปราสาทสร้างจากฐานหิน
ขนาดใหญ่ จุดเด่นของยอดปราสาท คือ โลมาสีทอง ตวัผู ้ และตวัเมีย หุ้มดว้ยทอง 18k หนักตวัละ 44 กิโลกรัม                     
คนญ่ีปุ่นเรียกโลมาสีทองน้ีว่า “คินซำชิ” หรือ “ซำชิโฮโกะ”  โดยเช่ือว่าเป็นเคร่ืองคุม้ครองปราสาทและชาวเมือง...
ภายในมีพิพิธภัณฑ์ท่ีทันสมัย จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับประวติัศาสตร์ของปราสาท แสดงข้าวของเคร่ืองใช ้
ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ และภายนอกปราสาทมีสวนสวยสไตล์ญ่ี ปุ่น ทั้ งต้นซากุระ                                     
ท่ีจะเบ่งบานดอกในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ... น าท่านเดินทางสู่ “สวนซึรุมะ พำร์ค” สวนสาธารณะท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสวน
เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองนาโกยา่ ท่านสามารถช่ืนชมกบัซากุระนบัพนัตน้ท่ีเบ่งบานออกดอกอยูใ่นสวนแห่งน้ี ช่วงเทศกาล                
ชมดอกซากรุะ จะมีการจดัซุม้ขายอาหาร นกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้ชมดอกซากรุะก็สามารถนัง่ปิกนิก พกัผอ่นหยอ่นใจได ้

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

   



น าทุกท่านเดินทางสู่ “วัดโอสุคันนอน” (Osu Kannon Temple) เป็นวดัพุทธท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของเมือง                                     
นาโกย่าเป็นหน่ึงในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และเป็นวัดประจ าตระกูลโอดะ                      
นอกจากน้ียงัมีวดับันโชจิซ่ึงโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพกัอยู่เม่ือคร้ังเป็นตัวประกัน อนัเป็นประวติัศาสตร์หน้าหน่ึง                                        
ของย่านโอสึเป็นเมืองท่ีผสมผสานระหว่างประวติัศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเท่ียวยอดฮิต                                        
ท่ีสุดของนาโกย่า ...นอกจากท่านจะไดช่ื้นชมความงดงามของวดัโอสึคนันอนแลว้ ...บริเวณถนนทางเดินท่ีอยู่เยื้อง                      
กบับริเวณวดัก็เป็น “ย่ำนช้อปป้ิงโอสุ” (Osu Shopping Arcade) แหล่งช้อปป้ิงยอดนิยม ท่ีมีร้านคา้และร้านอาหาร                  
กว่า 1,200 ร้านเรียงรายอยู่สองขา้งทาง ขายทุกอย่างตั้งแต่งานศิลปะราคาถูก คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูปไปจนถึง                         
แฟชั่นทันสมัย วตัถุโบราณ ชุดกิโมโนใหม่เอ่ียมหรือมือสอง และเส้ือผ้า ร้านอาหารและคาเฟ่ ร้านค้าจิปาถะ                          
และของท่ีระลึก จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ใช่เพียงสินค้าในประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้ น.. . อิสระให้ท่านเลือกชมและ                                        
ซ้ือของฝากตามอธัยาศัย …จากนั้นตะลุยช้อปกันต่อท่ี “สถำนีรถไฟนำโกย่ำ” ช้อปป้ิงร้านค้าแบรนด์เนมหรูหรา                   
บริเวณรอบสถานีนาโกย่าท่ีคึกคัก มีร้านค้าต่างๆ ครบครัน เช่น สินค้าแฟชั่น ร้านอาหารหรูหรา ร้านกาแฟ                        
และยังมีศูนย์การค้า ท่ีได้รับความนิยม เช่น ห้างสรรพสินค้าทาคาชิมายะ อาคารมิดแลนด์สแควร์ท่ีทันสมัย                        
อาคารไดนาโกย่าท่ีเปิดให้บริการเม่ือไม่นาน... พลาดไม่ได้กับท่ีชั้นใต้ดินของสถานีนาโงยายงัมีแหล่งช้อปป้ิง                
ขนาดใหญ่ มีร้านขายของฝากร้านใหญ่ประจ าสถานี ช่ือ “ร้ำนGrand Shop” ภายในมีขนมสไตลญ่ี์ปุ่นให้เลือกมากมาย 
... อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากและของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
*** เพ่ือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ...ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้
ต่างๆ ในยา่นน้ี *** 
สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินเซนแทร์”  

วนัทีห่ก  สนำมบินเซนแทร์ – กรุงเทพฯ 

0030 เดนิทำงจำกสนำมบินเซนแทร์ โดยสายการบิน Thai Airways  เทีย่วบิน TG 647 

0510 ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
อตัราค่าบริการ  

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 49,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 37,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท    

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 



6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบั  
สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี 
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมำยเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดย
ทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  
 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 
 
7. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 
 
8. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 
9. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 
 



10. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
11. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอใหท่้านท าความ
เขา้ใจก่อนจองทวัร์ 
 
12. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 
 
13. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 
14. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 
 
15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง.. 
 


