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นาโกย่า-มตัสึโมโต้-ปราสาทมตัสึโมโต้-ไร่วาซาบิไดโอะ-นางาโน่-หุบเขาแอลป์-คุโระเบะ-มูโรโดะ-ทาเตยามะ 
ทาคาาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-ซันมาชิ ซุจิ-หมู่บ้านชิราคาวา-นาโกย่า-ช้อปป้ิง SAKAE 

ก าหนดการเดนิทางและอตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ2-3 ท่าน 
เด็กตํ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
เด็กตํ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็กตํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่าน
เดียว 

จ่ายเพิ่ม 

25-30  เมย. 61 65,900 65,900 64,900 63,900 8,000 
10-15 พค.61 57,900 57,900 56,900 55,900 8,000 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ขึน้ ในกรณทีีผู้่เดินทางไม่ครบ 25 ท่าน 
*ราคาดงักล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํ้ามนัและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**  
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วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ  
21.30 น ทุกท่านพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ... ณ ช้ัน 4 ช้ันผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  บริเวณเคาน์เตอร์ D  

สายการบินไทย  
*เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน* 

00.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย  เทีย่วบิน TG 644 
 พร้อมการบริการของสายการบินท่ีสะดวกสบาย ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินตลอดการเดินทาง  
ส่ิงทีค่วรทราบ : สายการบินจะท าการปิดให้บริการ CHECK-IN ก่อนเวลาเคร่ืองออกประมาณ 3 0 นาทแีละไม่มีประกาศเตือนขึน้

เคร่ือง ดังน้ันทุกท่านจ าเป็นต้องพร้อมกนั ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก  45 นาที 

วนัที่สอง   นาโกย่า-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้-ไร่วาซาบิไดโอะ-นางาโน่ 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญีปุ่่น ... ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร หลงัจากตรวจเช็ค

สัมภาระเรียบร้อยแลว้ ...  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ 
 มัตสึโมโตะ(Matsumoto) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของจงัหวดันากาโน่ มีจุดท่องเท่ียวท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ          

ปราสาทมตัสึโมโตะ 1 ในปราสาทดั้งเดิมท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัเป็นเมืองเร่ิมตน้ในการเดินทางไปยงั
สถานท่ีต่างๆ ดงัน้ี แอลป์ญ่ีปุ่น คามิโกจิ โนริคุระ และเส้นทางทาเทยาม่า-คุโรเบะอลัไพน์  เมืองน้ีจะมีสัญลกัษณ์เป็น
ลูกบอลเทมาริ(Temari Tread Ball)ท่ีจะทาํข้ึนจะเส้นดา้ยหรือไหมพรมเอามามว้นใหก้ลมขนาดเท่าฝ่ามือ มีลวดลาย
ต่างๆท่ีสวยงาม  ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนจากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายอยา่ง  

เทีย่ง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย TONKATSU SETเซตข้าวหมู
ทอด ทงคัสสึ, ข้าวสวย,ผกัดอง, และซุปมิโสะ  

บ่าย น าท่านสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้  ยงัมีศาลาชมดวงจนัทร์ท่ีงดงาม แสดงใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติของ

ขนุนางในสมยัก่อน ในฤดูใบไมผ้ลิบริเวณดา้นล่างของปราสาทจะกลบัมา
มีชีวติชีวาดว้ยสีสันของดอกซากุระอีกคร้ัง    ปราสาทมตัสึโมโต้  เป็น
ปราสาทไมท่ี้คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นและไดถู้กข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นสมบติัลํ้าค่าประจาํชาติ การตดักนั  ของสีดาํและสีขาวของ
ผนงัปูนดา้นนอกปราสาท ทาํใหป้ราสาทแห่งน้ีดูโดดเด่นงดงามตดักบั
ฉากหลงัของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น หลงัจากนั้นนาํท่าน  ไร่วาซาบิได
โอะ(Daio Wasabi Farm) ตั้งอยูใ่นเมืองชนบทอาซุมิโนะ( Azumino) ใกลม้ตัสึโมโตะ ซ่ึงเป็น 1 ในไร่วาซาบิท่ีใหญ่
ท่ีสุดประจาํประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย การปลูกวาซา
บิในไร่แห่งน้ีมีความพิถีพิถนัอยา่งมาก โดยใชน้ํ้าบริสุทธ์ิจากลาํธารท่ีไหล
มาจากเทือกเขาทางทิศเหนือ ซ่ึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกคือเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนอกจากไดช้มไร่วาซาบิแลว้ ยงัมีร้านขายของ 
และร้านอาหารเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากวาซาบิอีก 
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ดว้ย ไม่วา่จะเป็นวาซาบิสด วาซาบิดอง โซบะวาซาบิ แกงกะหร่ีวาซาบิ ไส้กรอกวาซาบิ นํ้าสลดัรสวาซาบิ เบียร์ท่ีทาํ
จากวาซาบิ นํ้าวาซาบิ ไอศกรีมรสวาซาบิ และช็อกโกแลตรสวาซาบิ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  บริการท่านด้วยเมนู  BF INTER+SOFTDRINK 

ที่พกั  Shinshu Royal Matsushiro Hotel หรือเทียบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพื่อผอ่นคลายความ
เม่ือยลา้ การอาบนํ้าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี , ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบ
การเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 
 

วนัที่สาม นางาโน่-เจแปนแอลป์-ทาคายาม่า 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ “หุบเขาแอลป์ญีปุ่่น หรือ  ทาเทยาม่า” เส้นทางผา่นเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่นเป็นเส้นทาง ท่องเท่ียวท่ีคุณ
สามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีสวยงามและน่าต่ืนเตน้ สนุกกบัการนัง่ยานพาหนะหลากหลาย ท่ีจะพาคุณข้ึนไป
ยงัท่ีราบสูง ท่ีสูงถึง 2,400 เมตร ชมความงดงามของธรรมชาติใจกลางขนุเขาของจงัหวดัโทะยะมะและจงัหวดันากา

โนะการเดินทางท่ียิง่ใหญ่  มีความสวยงามโดดเด่นใหไ้ดช้ม แตกต่างกนัไปทั้ง 4 ฤดูกาล และช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลา
ท่ีดีท่ีจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัสีเขียวสดของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่นมูโรโดะ (Murodo)เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเทือกเขาทาเทยาม่า(Tateyama Mountain Range) กิจกรรมท่ีนิยมในฤดูร้อนและ
ฤดูใบไมร่้วง คือการปีนเขาไปยงัรอบๆยอดเขา และหุบเขาจิโงคุดานิ( Jigokudani) ซ่ึงเราสามารถมองเห็นภูเขาไฟได้
จากจุดน้ี แต่ไม่อนุญาติใหเ้ขา้ใกลเ้น่ืองจากมีความเขม้ขน้ของก๊าซภูเขาไฟสูงมาก  
เส้นทางแอลป์เป็นเส้นทางท่ีมีทศันียภาพงดงามน่าประทบัใจแห่งหน่ึงของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่นเช่ือมต่อระหวา่งเมือง
โอมะจิ จงัหวดันากาโน่ ,จงัหวดัโทยาม่า และทะเลญ่ีปุ่น พื้นท่ีบริเวณน้ีมีหิมะตกเป็นจาํนวนมาก ช่วงท่ีเส้นทางเปิด
กลางเดือนพฤษภาคม 2 ฝ่ังทางจะถูกลอ้มรอบไปดว้ยกาํแพงหิมะสูงนบั 10 เมตร จะมีรถบสัไฮบริดจรั์บส่งผูโ้ดยสาร
จากฝ่ังโทยาม่าไปยงัมูโรโดะ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะไต่ข้ึนไปยงัภูเขาทาเตยาม่า หน่ึงในสามภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิของญ่ีปุ่น
จากมูโรโดะ 
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เทีย่ง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขามูโรโดะ บริการท่านด้วย
JAPANESE SET เซตอาหารญีปุ่่นบนยอดเขาแอล์ป 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ทาคายาม่า เป็นเมืองในจงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่น ในปี 
ค.ศ. 2011 มีจาํนวนประชากร 92,369       คน มีขนาดพื้นท่ีทั้งส้ิน 2,177.67 ตาราง
กิโลเมตร ทะกะยะมะมีการตั้งถ่ินฐานมาตั้งแต่ ยคุโจมง เป็นหมู่บา้นช่างไมท่ี้มีช่ือเสียง มีความเช่ือกนัวา่ช่างไมจ้าก
เมืองทะกะยะมะเขา้ร่วมสร้างพระราชวงัเกียวโต และวดัอารามต่างๆในเกียวโต  

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  บริการท่านด้วยเมนู  BF INTER+SOFTDRINK 

ที่พกั Takayama Green Hotel หรือเทียบเท่า 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพื่อผอ่นคลายความ
เม่ือยลา้ การอาบนํ้าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี , ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบ
การเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 
 

วนัที่ส่ี ทาคายาม่า จนิยะ - ซันมาชิ ซุจ ิ–  หมู่บ้านชิราคาวา – นาโกย่า - ช้อปป้ิง SAKAE 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านสู่ ทาคายามาจินยะ   อดีตจวนผูว้า่แห่ง เมืองทาคายามา( Takayama Jinya) เป็นท่ีทาํงานและท่ีอยู ่ อาศยัของ   

ผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ  ภายใน
จวนฯ กวา้งขวางและแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ มากมาย ทั้งหอ้งทาํงานของ
ขา้ราชการชั้นสูง หอ้งรับแขก หอ้งเก็บส่วย หอ้งนํ้า แมแ้ต่หอ้งท่ีแสดง
เคร่ืองมือทรมานก็มีใหช้ม หอ้งท่ีดีท่ีสุดในบา้นมกัเป็นหอ้งแบบ garden 
view คือเห็นววิของสวนแบบญ่ีปุ่นท่ีสวยเรียบ ในช่วงฤดูหนาวสวนจะ
เตม็ไปดว้ยหิมะ จะมีก็แต่ตน้สนท่ีไม่ผลดัใบ ทาํใหไ้ดเ้ห็นฟอร์มสวยๆ 
ของตน้สน ถา้เป็นฤดูใบไมผ้ลิ สวนน้ีคงสวยดีทีเดียว ส่วนของขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จดัแสดงก็ไม่มีอะไรมาก จะมี
เอกสารเก่า อาวธุ ชุดของขา้ราชการสมยัโบราณ  หลงัจากนั้นนาํท่าน ซันมาชิ ซูจิ (San-machi Suji) อาคารย่านเมือง
เก่า  อยูไ่ม่ไกลจากศาลาวา่การเมืองเก่า เดินขา้ม   สะพานแดงนากาบะชิ 
(Nakabashi) มานิด ซงั-มาชิ ซูจิ เป็นชุมชนยา่นเมืองเก่า สองขา้งถนนนั้น
เรียงรายไปดว้ยอาคารไมเ้ก่าๆ สองชั้นแบบญ่ีปุ่น ซ่ึงก็ดดัแปลงใหเ้ป็นร้าน
ขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม หรือเรียวกงั บริเวณท่ีหนา้ร้านหนา้
บา้นแต่ละหลงัจะเป็นทางนํ้าไหลซ่ึงเป็นนํ้าท่ีไหลลงมาจากภูเขา 
นอกจากน้ียงัมีบริการรถลากใหไ้ดเ้ลือกใชบ้ริการเพื่อชมบรรยากาศแบบยอ้นยคุไดอี้ก และตอ้งไม่ลืมเลือกซ้ือตุก๊ตา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%87
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ซารุโบโบะ ท่ีมีหลากหลายขนาด ซ่ึงตุก๊ตาใชเ้ป็นเคร่ืองราง ท่ีทาํใหมี้ความสุข โชคลาภสุขภาพ  
 นาํท่านสู่  หมู่บ้านชิราคาว าโกะ   หมู่บา้นประวติัศาสตร์แห่งชิราคาวาโกะเป็นหน่ึงในหมู่บา้นประวติัศาสตร์ท่ีมี 

Gassho-zukuri Gassho-zukuri เป็นรูปแบบการสร้างบา้นแบบญ่ีปุ่น โดยการ
เอาไมม้าจดัวางคลา้ยพนมมือและมีหลงัคาท่ีเป็นแพลาด   Gassho-zukuri เป็น
มรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่ามากซ่ึงจะสามารถพบเห็นไดใ้น
เฉพาะ Shirakawa-go และ Gassho-zukuri เท่านั้นในปี 1995 Gassho-zukuri 
ของชิราคาโกะและ Gokayama ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป๊นมรดกโลกโดย 

UNESCO’s world cultural heritage site หมู่บา้นชิราคาโกะเป็นหมู่บา้นท่ีมี Gassho-zukuri มากท่ีสุดถึง 152 หลงัจาก 
3 หมู่บา้นท่ีถูกเลือก Gassho-zukuri ยงัคงมีผูอ้ยูอ่าศยัจนปัจจุบนัน้ี  วดั, โรงนา, ศาลเจา้ , ทางนํ้า เป็นส่ิงท่ีถูกคดัเลือก
ใหเ้ป็นส่ิงท่ีควรอนุรักษด์ว้ย การไดช้มทิวทศัน์ของบา้นพร้อมๆกบัธรรมชาติ 

เทีย่ง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู HIDA PORK 
MISO YAKI SET เซตหมูย่างมิโซะ บนใบโฮบะ 

 จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า  เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคชูบุ  และมี
ประชากรมากเป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่น  ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก
บนเกาะฮ อนชู เป็นเมืองเอกของจงัหวดัไอชิและเป็นหน่ึงในเมืองท่าหลกัของญ่ีปุ่นซ่ึง ประกอบไปดว้ย โตเกียว ,โอ
ซากา้, โกเบ, โยโกฮาม่า, ชิบะ และ คิตะกีวชู  หลงัจากน้ันน าท่านช้อปป้ิง
ย่าน Sakae ถือเป็นยา่นการคา้แห่งใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดของนาโกยา่ 
เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่รวมไปถึงสาขาของร้านแบ
รนดเ์นมมากมายท่ีมารวมตวักนัอยูท่ี่น่ี นอกจากหา้งสรรพสินคา้ขนาด
ใหญ่แลว้ ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งของร้านแบรนดเ์นมช่ือดงัต่าง ๆ ท่ีพากนัตั้งเรียง
รายอยูส่องฝ่ังถนน ซ่ึงเป็นร้านขนาดใหญ่มีหลายชั้นใหคุ้ณไดเ้ลือกสรรกนั
อยา่งเพลิดเพลินจนลืมวนัเวลาเช่นแบรนดย์อดนิยมอยา่ง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu 
miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple 

ค ่า  บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ 
YAKINIKU+SOFTDRINK บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างยากนิิคุ เนือ้หมู เนือ้ววั ของทอดทาน
เล่น ของหวาน ผลไม้ พร้อมเคร่ืองดื่มซอฟดร้ิงส์ 

 

ที่พกั Apa Nagoya Excellent หรือเทียบเท่า 

 
 
 

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kumano/kanko/1178/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B0_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B9
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วนัที่ห้า ปราสาทนาโกย่า-วดัเจ้าแม่กวนอมิโอสึคนันง-ช้อปป้ิงโอสึ-ย่านซาคาเอะ-สนามบินนาโกย่า 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทนาโกย่า” ปราสาท ท่ีมีความสวยงามไม่แพป้ราสาทอ่ืนๆ ของญ่ีปุ่นถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 

1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และถูกทาํลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และ ไดรั้บการสร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1959 
และภายในปราสาทแห่งน้ีไดเ้ก็บรวบรวมส่ิงลํ้าค่าทางประวติัศาสตร์ และ ศิลปะอนังดงามอนัรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ
1 คู่ ซ่ึงลกัษณะคลา้ยปลาโลมาท่ีทาํดว้ยทองคาํบนยอดปราสาทอีกดว้ย 

 
 
 
 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอมิโอสึ ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองนาโงยา่และเป็นวดัท่ีไดรั้บความนบัถือจากชาว
ญ่ีปุ่นเป็นจาํนวนมาก วดัเจา้แม่กวนอิมสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือสมยัคามาคุระในจงัหวดักิฟุ จนเม่ือปี 1612 โทกุงาวะ อิเอ
ยาสุมีคาํสั่งใหย้า้ยศาลเจา้จากกิฟุมาไวย้งัเมืองนาโงยา่วหิารหลกัของวดัเป็นท่ีประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิม วดัแห่งน้ี
แมจ้ะถูกทาํลายจากทั้งอุทกภยัและอคัคีภยัหลายคร้ังแต่ยงัอยูร่อดมาได ้หลงัจากขอพรจากเจา้แม่กวนอิมเรียบร้อย ให้
ท่านเพลิดเพลินกบัสินคา้ราคาสุดประหยดั ณ ยา่นการคา้โอสึ ซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นขา้งของวดัแห่งน้ีนัน่เอง 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู 
  ชาบูชาบู  
บ่าย น าท่าน ช้อปป้ิงย่านการค้าซาคาเอะ  ใหท้่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง มีร้าน

รวงประมาณ 1100 ร้าน โดยยา่นน้ีจะมีหา้งดงัเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, 
BOOK OFF, ร้าน 100 เยน พร้อมทั้งร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ พร้อมทั้งยงัมี ร้านอาหารหลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ
เลือกทานอีกดว้ย หา้งจสัโกอิ้ออน ใหท้่านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้
ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัร้าน 100 เยน ทีทุกอยา่งในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 

 เพือ่ให้ท่านได้เพลดิเพลนิอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารมือ้เยน็ 
 พร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า  

วนัที่หก สนามบินนาโกย่า-เดนิทางกลบักรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ 
00.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิน นาโกย่า  โดยเท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจตลอดการเดินทาง  

******************** NAGOYA-MASTUMOTO-TAKAYAMA-SHIRAKAWAKO  ******************** 
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หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสมเน่ืองจากสภาพลม,ฟ้า,อากาศและสถานการณ์ในการ
เดินทางในขณะนั้นเพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นสาํคญั 

ก าหนดการเดนิทางและอตัราค่าบริการ  
ช่วงเวลาเดนิทาง ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ  
2-3 ท่าน 

เดก็ต า่กว่า 12 ปี  
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็ต า่กว่า 12 ปี  
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

เดก็ต า่กว่า 12 ปี  
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
 ( ไม่มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว 
จ่ายเพิม่ 

 

25-30  เมย. 61 65,900 65,900 64,900 63,900 8,000 

10-15 พค.61 57,900 57,900 56,900 55,900 8,000 

ท่านสามารถผอ่นชาํระผา่นบตัรเครดิต 
กสิกรไทย KBANK / ไทยพาณิชย ์SCB / ซิต้ีแบงค ์CITYBANK / กรุงศรี KRUNGSRI 

โดยชาํระเป็นเงินสด 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือท่านสามารถชาํระผา่นบตัรเครดิต 
โดยปราศจากดอกเบ้ีย 0% นานถึง 4 เดือน  (กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี) 

 
* บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาเพ่ิมข้ึน หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน 

*ราคาดงักล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํ้ามนัและภาษีสนามบินเพิ่มเติม** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-นาโกยา่-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั และราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนท่ีพกั โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั   
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่น  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีท่ีท่านตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ   
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัคณะ 5,000 เยนต่อนกัท่องเท่ียว 1 ท่าน 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัคณะ ตามความพึงพอใจ 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ 
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 20 ,000  บาท พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง  PASSPORT  

มายงับริษทั  และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่  14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 
ท่าน ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทวัร์อืน่ให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ
สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดย
มีเอกสารแจง้การนดัหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ท่านจึงสามารสาํรองยานพาหนะได ้

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชใ้นการเดินทางไม่สามารถ REFUND หรือเล่ือนวนักลบั หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางได ้กรณีท่านจะ
กลบัก่อนหรือเล่ือนวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะตอ้งซ้ือตัว๋ใหม่เองใน
กรณีไม่เดินทางไป และกลบัตามโปรแกรมท่ีท่านซ้ือจากทางบริษทั เน่ืองจากเป็นคุณสมบติัของตัว๋ท่ีออกมาจากทางสาย
การบิน   

เงือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือ 

กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ /ท่าน  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์/ท่าน     
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมดของราคาทวัร์ 100 % /ท่าน 


