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รหสัโปรแกรม : 17692 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 
 
 
 

 
 ชมหมูบ่า้นชิราคาวาโกะ บา้นโบราณหลงัคาหนา้จั่วท่ีได้

ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 
 อาบน า้แรแ่ช่ออนเซ็นแบบญ่ีปุ่ น 3 คืน  

(พิเศษ! ไพรเวทออนเซ็นสดุหรูในหอ้งพกั 1 คืน)  
 ชมสวนเคนโระคเุอ็น สวนพฤกษชาติท่ีตัง้อยูบ่รเิวณใจ

กลางเมืองคานาซาวะ 
 ชมเทศกาลประดบัไฟหลากสีสุดแสนโรแมนติกท่ีสวน

นาบานะ โนะ ซาโตะ 
 ชอ้ปป้ิงจใุจท่ียา่นสถานทีคานาซาวา่ ยา่นซาคาเอะ 

และอิออน พลาซา่ 
 

วันที ่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวนั 

อาหาร
เยน็ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ - - - 

วันศุกรท์ี่ 10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า 
- ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ 

-   

วันเสารท์ี ่11 เม.ย. 63 ตลาดเชา้ – กระเชา้ชินโฮตากะ – คานาซาว่า - ชอ้ปปิ้ง
ย่านสถานีคานาซาว่า 

   

วันอาทิตยท์ี่ 12 เม.ย. 63 สวนเคนโระคเุอ็น – ตลาดโอมิโจ - ยา่นโ่รงน า้ชาฮิงาชิชายะ    
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วันจันทรท์ี่ 13 เม.ย. 63 หนา้ผาโทจินโบ - วดัไดฮนซงั เอเฮจิ - ทะเลสาบบิวาโกะ - มิต
ซุยเอา้ทเ์ลท - เมืองมิเอะ - สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 

   
 

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63 เมืองนาโกยา่ - ศาลเจา้อตัสตึะ - ยา่นซาคาเอะ – เก็บสตรอว์
เบอรร์ี ่– อิออน พลาซา่ – นาโกยา่ 

   

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63 นาโกยา่ – กรุงเทพฯ - - - 

 
วันพฤหสับดทีี ่9 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ตวัอกัษร D ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนเดนิทาง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันศุกรท์ี ่10 เมษายน 2563  กรุงเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า 
– ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ

00.05 น.  เหินฟ้าสูเ่กาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 644 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
หมู่บา้นท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม
เม่ือปี ค.ศ. 1995 โดยองคก์ารยูเนสโก ท่านสามารถชมความ
สวยงามของบ้านญ่ีปุ่ นแบบโบราณท่ีมี รูปทรงแปลกตาไม่
เหมือนใคร เป็นบา้นท่ีมีหลังคาทรงสามเหล่ียมหนา้จั่วท าจาก
หญ้าหนาๆ เรียกว่าทรง “กัสโซสึคุริ” ดแูลว้คลา้ยกับการพนม
มือ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัตวับา้นจากการปกคลมุของหิมะท่ีตกลงมาเป็นจ านวนมากในช่วงฤดหูนาวและให้
หิมะไหลลงมาไดง้่ายนั่นเอง ใหท้่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามพรอ้มกับถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองทาคายาม่า เมืองเก่าท่ีแฝงไปดว้ยมนต์

เสน่หอ์นัน่าหลงใหลท่ียงัคงรูปแบบเดิมไวไ้ม่เปล่ียนแปลงจาก
เดมิมากนกั รวมถึงบา้นคฤหบดีท่ีสวยงามสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแท ้
รา้นขายสาเกแบบญ่ีปุ่ นท่ีหาไดย้ากตามเมืองตา่ง ๆ ในปัจจบุนั
และลายบานหนา้ตา่งท่ีเป็นเอกลกัษณ ์วางตวัเรียงกนัเป็นแถว
อยูภ่ายในตวัเมืองเก่าของเมืองทาคายามา่ จึงไดร้บัสมญานาม
ว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” จากนั้นน าท่านชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิย่านท่ีอนุรักษ์บ้านเรือนและ
สภาพแวดลอ้มในสมยัเอโดะรวมถึงการด าเนินชีวิตแบบดัง้เดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีท่านสามารถเพลิดเพลิน
กับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนีย้ังมีสินค้า
พืน้เมือง ของท่ีระลกึในสไตลญ่ี์ปุ่ นดัง้เดมิใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้กนัอีกดว้ย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
  เขา้พกัโรงแรม Takayama Hida Plaza Hotel หรือเทียบเทา่ ( - / L / D ) 

https://www.hida-hotelplaza.co.jp/ 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อว่าในน ้าแร่
น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดขีึน้ 

 

https://www.hida-hotelplaza.co.jp/
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วันเสารท์ี ่11 เมษายน 2563 ตลาดเช้า – กระเช้าชินโฮตากะ – คานาซาว่า – ช้อปป้ิงย่าน

สถานีคานาซาว่า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าทกุท่านสู่ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเดินเท่ียวชมตลาดเชา้ริมฝ่ังแม่น า้
มิยากาว่า พรอ้มกับสมัผสัวิถีชีวิตยามเชา้ในบรรยากาศแบบสมยัโบราณ ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้ เลือกชม 
ผกั ผลไม ้ขนมพืน้เมือง และของท่ีระลึกตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทางขึน้ กระเช้าชินโฮตากะ (Shin Hotaka 

Ropeway) อีกหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของโอคุฮิดะ
(Okuhida) เพราะท่ีน่ีนัน้เรียกไดว้่าเป็นหนึ่งในกระเชา้ท่ีเป็น
เอกลกัษณท่ี์สุดแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ นเลย โดยจะขึน้ไปยงั
ยอดเขาโอคโุฮตาเกะดาเกะ(Oku-Hotakedake) วิวท่ีจะไดเ้ห็นเวลาขึน้กระเชา้สวยงามมากๆ แบบทัง้สวย
ทัง้สูง การขึน้กระเชา้นัน้รวมๆแลว้จะมีระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดบัดา้นขา้งของเทือกเขาโฮทาเกะ 
(Hotake Mountain) ซึ่งจะมองเห็นทิวทศันท่ี์งดงามของภูมิภาคโอคฮุิดะ และยอดเขาโอคโุฮตาเกะดาเกะ
(Oku-Hotakedake)ภูเขาท่ีสูงเป็นอันดับสามของญ่ีปุ่ น จุดเด่นของกระเช้าคือมีขนาดใหญ่สีสันสดใส 



     

5 | P a g e  
 

กระเชา้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกระยะทาง 200 เมตร ไปหยุดท่ีสถานี Nabedaira Kogen 
Station บนสถานีนีป้ระกอบดว้ยศนูยน์กัท่องเท่ียว หอ้งอาบน า้สาธารณะ รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึก
ตา่งๆ จดุขึน้กระเชา้ชว่งท่ี 2 ซึ่งเป็นกระเชา้ขนาดใหญ่ ระยะทาง 800 เมตร ขึน้ไปยงัสถานีดา้นบนท่ีระดบั
ความสงูประมาณ 2,150 เมตร สถานีบนสดุใหบ้รกิารรา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลึกและดาดฟ้าชมวิวอนั
งดงามของภเูขาและหบุเขา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า ในจงัหวดัอิชิคาว่า เป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครอง เศรษฐกิจและ

วฒันธรรม นอกจากนีค้านาซาวะยงัมีช่ือเสียงเรื่องผา้ไหมยอ้มท่ีโดดเดน่ซึ่งรูจ้กักนัในช่ือของ “คะกะ-ยเูซ็น” 
งานชบุทองท่ีเรียกว่า “คานาซาวะ-ฮะก”ุ เครื่องป้ันดินเผา “คตุานิ-ยากิ” รวมถึงงานฝีมือแบบดัง้เดิมและ
ความช านาญเฉพาะทอ้งถ่ินอีกหลายอย่าง ยิ่งไปกว่านัน้คานาซาวะยงัเป็นเมืองท่ีขึน้ช่ือเรื่องอาหารทะเล
รสเลิศอีกดว้ย  

เดินทางชอ้ปป้ิง ย่านสถานีคานาซาว่า ซึ่งเป็นสถานีท่ีไดช่ื้อ
ว่าเป็นสถานีท่ีสวยท่ีสุดในโลก สถานีแห่งนีถู้กออกแบบมาให้
เป็นรูปหลงัคาท่ีคอยปอ้งกนัฝนหรือหิมะ เปรียนเสมือนท่ีพกัพิง
ให้กับผู้ท่ีผ่านมาแถวนี ้ทั้งยังมีร้านค้าต่างๆ ให้ท่ านได้เดิน
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  เขา้พกัโรงแรม Hotel Vista Kanazawa หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 
  https://www.hotel-vista.jp/en/hotels/kanazawa 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อว่าในน ้าแร่
น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดขีึน้ 

 
วันอาทติยท์ี ่12 เมษายน 2563 สวนเคนโระคุเอ็น – ตลาดโอมิโจ – ย่านโรงน า้ชาฮงิาชิชายะ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านชม สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติ
แห่งนีต้ัง้อยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและตัง้อยู่ใกลก้ับ
ปราสาทคานาซาวะ เป็นสวนท่ีใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานรว่ม 
2 ศตวรรษ ซึ่งในสมยัก่อนไมเ่ปิดใหค้นภายนอกเขา้มาเย่ียมชม
สวนแห่งนี ้แต่ต่อมาไดมี้การเปิดใหเ้ป็นสวนสาธารณะตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1871 ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 3 สวนท่ีมีความสวยงามท่ีสดุในญ่ีปุ่ นและยงัมีความสวยสมดลุ

https://www.hotel-vista.jp/en/hotels/kanazawa
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ท่ีสุดในบรรดาทั้งสวนสามแห่งและสวนแห่งนี ้มีจุดเด่นตรง
บริเวณกลุ่มตน้สนคาราซากิ (karasaki) ท่ีมีการสรา้งเชือกยึด
เป็นลกัษณะคลา้ยร่มคลุมเอาไวเ้พ่ือกนัไม่ใหห้ิมะหล่นลงมาทบั
ท าใหก่ิ้งหกัเสียหายในช่วงฤดหูนาว จากนัน้พาท่านสู่ ตลาดโอ
มิโจ เป็นตลาดเช้าท่ีไดร้ับความนิยมจนไดส้มญานามว่าเป็น 
“ครวัแหง่คานาซาวะ” ตลาดแห่งนีค้ลาคล ่าไปดว้ยคนในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวอยู่เสมอ ภายในตลาดมี
รา้นคา้ประมาณ 170 รา้น ท่ีจ  าหนา่ยอาหารทะเล ผกัสด เนือ้สตัว ์กบัแกลม้ ขนม ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ดอกไม ้และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีรา้นอาหารใหทุ้กท่านไดเ้ลือกทานอีกดว้ย เช่น ซูชิ
หนา้ต่างๆ และขา้วหนา้ปลาดิบ หรือคนญ่ีปุ่ นเรียกว่า “ไคเซ็นดง้” ท่ีท่านสามารถเลือกชนิดของอาหาร
ทะเลไดต้ามความชอบ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านสู่ ย่านโรงน ้าชาฮิงาชิชายะ (Higashi Chaya District)  เป็น

เขตรา้นน า้ชาในสมยัโบราณ บรเิวณยา่นนีอ้าคารเก่าแก่ท่ีมีอายไุม่
นอ้ยกว่า 180 ปี ตัง้เรียงรายอยู่ ซึ่งสมยัเอโดะเขตรา้นน า้ชาฮิงาชิ
ชายะ เป็นเขตรา้นน า้ชาท่ีใหญ่ท่ีสดุ บนพืน้ถนนจะปดูว้ยหินตลอด
ทัง้สาย ท าใหด้เูป็นบรรยากาศท่ีมีมนตข์ลงัแบบญ่ีปุ่ น เหมาะกับ
การถ่ายรูปเป็นทีระลึกอย่างมาก ตลอดสองขา้งทางในย่านนีย้งัมีรา้นขายของท่ีระลึกและรา้นคาเฟ่สวยๆ 
สไตลญ่ี์ปุ่ น ตั้งเรียงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยมของท่ีน่ีนั่นก็คือซอฟทค์รีม ท่ีถูกเคลือบด้วยแผ่น
ทองค าเปลวของเมืองคานาซาวะ หากไดม้าเท่ียวท่ีแห่งนีแ้ลว้ไม่ไดล้องชิมซอฟทค์รีมถือว่าพลาดเลย
ทีเดียว จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูอ่าวาระ ออนเซ็น แหลง่ออนเซ็นขึน้ช่ือของแถเมืองฟคุอิุ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เขา้พกัโรงแรม Awara Onsen Mimatsu หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

  https://www.mimatu.net/ 
(พิเศษห้องพักที่น่ี เราท าจองเป็นห้องพักแบบมีบ่อออนเซ็นภายในห้องพิเศษเฉพาะกรุ๊ปเรา
เท่าน้ัน) 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ เพือ่ความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อว่าในน ้าแร่น้ัน
มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดขีึน้ 
 
 

 

https://www.mimatu.net/
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วันจันทรท์ี ่13 เมษายน 2563 หน้าผาโทจินโบ – วัดไดฮนซัง เอเฮจิ – ทะเลสาบบิวาโกะ – มิต
ซุยเอ้าทเ์ลท – เมืองมิเอะ – สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านชม หน้าผาโทจินโบ เป็นหนา้ผาท่ีย่ืนออกไปในทะเล
ญ่ีปุ่ น ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวขึน้ช่ือของเมืองฟุคุอิและไดร้บั
การจดทะเบียนเป็นสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีส  าคญัของประเทศ 
หากมาแถวนีแ้ลว้ พลาดไม่ไดเ้ลยท่ีจะตอ้งมาเย่ียมชมท่ีแห่งนี ้
จากนัน้น าท่านชม วัดไดฮนซัง เอเฮจิ (Daihonzan Eihei-ji 

Temple) เ ป็ น วั ด
พิ เศษของศาสนา
พุทธนิกายโซโตและ
เ ป็นวัด เ ก่ า แก่ ท่ี มี
ประวตัิศาสตรย์าวนานราว 750 ปีแลว้ ประกอบดว้ยอาคารซึ่ง

รวมถึงประตใูหญ่และหอธรรมตา่งๆ รวม 7 หลงั เช่ือมตอ่กนัดว้ยทางเดินเล็กๆ ในจ านวนนีมี้หอ้งโถงใหญ่
ซนัโชคะค ุ(Sanshokaku Hall) ซึ่งมีภาพประดบัฝา้เพดานทัง้สิน้ 320 ภาพ และเช่ือกนัว่าหากใครสามารถ
หาภาพปลาคารพ์ (2 ภาพ) สิงโต (2 ภาพ) และกระรอก (1 ภาพ) เจอก็จะมีความสขุสมหวงัในชีวิต ท่ีวดั
แห่งนีมี้พระสงฆม์าปฏิบตัิธรรมอยู่เป็นจ านวนมาก และยังเปิดโอกาสให้ผูม้าเย่ียมชมวัดไดส้ัมผัสกับ
ประสบการณก์ารนั่งสมาธิในแบบเซนไดน้อกจากนีใ้นวนัท่ี 20 สิงหาคมยงัมีการจดังาน เทศกาลลอยดวง
ประทีปใหญ่แห่งวดัเอเฮจิ (Eihi-ji Temple Great Toro Nagashi Festival) ซึ่งจะมีการลอยโคมไฟ
กระดาษกวา่หม่ืนชิน้ไปตามแมน่ า้อีกดว้ย จากนัน้พาท่าชมวิว ทะเลสาบบิวาโกะ ทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่
ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ตัง้อยูท่างชายฝ่ังทะเลสาบทางทิศใต ้ในอดีตเคยเป็นชมุทางส าคญัระหว่างเมืองเกียวโตและ
เมืองโตเกียว ปัจจบุนัเป็นเมืองศนูยก์ลางการทอ่งเท่ียวของจงัหวดัชิกะ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทกุทา่นชอ้ปป้ิงท่ี มิตซุยเอ้าทเ์ลท แหลง่เลือกซือ้สิ่งของและเสือ้ผา้แฟชั่น ภายในแบง่เป็นรา้นคา้ตา่งๆ 

มากมายมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องส าอาง 
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนดช์ัน้น า
ใหท้่านเลือกซือ้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิเอะ เมืองท่ีมี
ธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณม์ากมายทัง้ทะเลและภูเขา มีความ
เจริญรุง่เรืองทางการเกษตรและการประมง มีของกินอรอ่ยๆ 
มากมาย ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทรงคณุคา่
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ทางประวตัิศาสตรแ์ละประเพณีโบราณแลว้ จงัหวดัมิเอะยงัมีธีมพารค์และแหล่งชอ้ปป้ิงใหไ้ดเ้พลิดเพลิน
กนัอีก และพาท่านชมเทศกาลแสดงไฟในฤดหูนาวท่ี สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ท่านจะไดด่ื้มด ่ากับ
บรรยากาศสุดมหศัจรรยไ์ปกบัอิลลูมิเนชั่น หรือการประดบัประดาไฟหลากหลายสี เต็มบริเวณพืน้ท่ีของ
สวนดอกไมน้าบานะโนะ ซาโตะ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประดบัตกแตง่ไฟเป็นธีมต่างๆ ใหไ้ดช้มกนัใหท้่าน
เตม็อิ่มกบัการช่ืนชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสีสนัหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม Nagoya Castle Plaza Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 
http://www.castle.co.jp/plaza/ 

 
วันอังคารที ่14 เมษายน 2563 เมืองนาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านซาคาเอะ – เก็บสตรอว์

เบอรร่ี์ – อิออน พลาซ่า – นาโกย่า  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ น
รองจากเมืองโอซากา้ เป็นเมืองท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าอัตสึตะ 
ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจา้ท่ีส าคญั
ท่ีสุดของศาสนาชินโต สรา้งแบบสถาปัตยกรรมสไตลญ่ี์ปุ่ นชิน
เมซูครุิ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตยแ์ละเป็น

ท่ีซึ่งเก็บดาบศกัดิส์ิทธ์ิซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเคร่ืองราชกกธุภณัฑศ์กัดิส์ิทธ์ิประจ าจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ซึ่งในทกุ
ปีจะมีผูม้าสกัการะประมาณ 6,500,000 คน พาท่านชอ้ปป้ิงกนัตอ่ท่ี ย่านซาคาเอะ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงั
ของเมืองนาโกยา่ เป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนดเ์นมมากมาย ท่ีตัง้เรียงราย
อยู่สองฝ่ังถนน เช่นแบรนดย์อดนิยมอย่าง H&M, Bershka,Old Navy, Adidas, Miu Miu, Gap, Zara, 
Louis Vuitton และ Apple Store ใหท้กุทา่นไดเ้ลือกซือ้ เลือกชมกนัอยา่งเพลิดเพลิน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่าน ท ากิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอรร่ี์ ใหท้่านสนุกสนาน

กับการเก็บผลไม้ ใหม่ๆ สดๆ จากตน้ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถว 
และเต็มอ่ิมกับการเก็บผลไม้ประจ าฤดูกาลทานจากตน้กัน
อย่างเพลิดเพลินพรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัมมุสวยๆ หรือ
เลือกซือ้มาไวร้บัประทานไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชอ้ป
ป้ิงท่ี อิออน พลาซ่า ศูนยร์วมสินคา้ชัน้น านานาชนิด อาทิ 

http://www.castle.co.jp/plaza/
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นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ เป็นตน้และยงัมีรา้น 100 เยน สินคา้ท่ีมีคณุภาพจากประเทศ
ญ่ีปุ่ นแตร่าคาแสนจะถกู อิสระใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านสู ่สนามบินนาโกย่า เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ (B / L / D) 

 
วันพุธที ่15 เมษายน 2563 นาโกย่า – กรุงเทพฯ  
00.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบินนาโกย่า ดว้ยเท่ียวบนิ TG 647  
04.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

 
 

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

อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตยีง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตยีง) 
พักห้องเดีย่วเพิม่ 

9 – 15 เม.ย. 63 64,999 59,999 54,999 6,000 
    กรุ๊ปออกเดนิทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณีทีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
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อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิไทย 

2. คา่รถรบั – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรบักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน า้หนักหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 
8. คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 
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9. คา่ประกนั และ คา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผูเ้ดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 
 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์

3. คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

4. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์คา่เครื่องด่ืม ฯลฯ 

เงือ่นไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการประกาศ

ลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัท่ีจะเดนิทาง 
 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บรษิัทฯ ขอรบัคา่มดัจ าส าหรบัการส ารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบรษิัทภายใน 1 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร ์กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารองการ
เดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรบัการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงรา้นอาหารท่ีมีคนมาใชบ้ริการกันเยอะ 
รา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงรา้นอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว 
ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร ์

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร ์
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆท้ังสิน้ 
 ยกเวน้กรณีท่ีบรษิัททวัร ์น าเงินช าระคา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่แลนด ์เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการแจง้
ยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัรส์ามารถหกัช าระคา่ใชจ้า่ยตามจรงิก่อนท่ีจะคืนใหน้ักท่องเท่ียวได ้เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 
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หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บรกิารได ้

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดั
หยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ชา้ของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของสายการ
บนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

6. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น การน าสิ่งของ
ผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือม
เสียและผิดกฎหมาย 

 
 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 
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