
 

 
 

 

 

 

 

ราคาเพยีง 57,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 FUJI NAGOYA COUNTDOWN 7D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

 FUJI-Q HIGHLAND พสิจูนค์วามกลา้กบั รถไฟเหาะทีช่นัทีส่ดุในโลก และบา้นผสีงิ 

 สนกุสนานกบักจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีฟจูเิท็น 

 สนกุสนานกบักจิกรรม เก็บสตรอเบอรี ่ 

 ถนนอมุายมอ่น ถนนสายอาหารทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนาโกยา่ 

 วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวดัทีไ่ดร้บัความนบัถอืจากชาวญีปุ่่ นเป็นจ านวนมาก 

 ชอ้ปป้ิงจใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนาโกยา่ ยา่นซาคาเอะ 

 ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 2 คนื!! 



 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่29 ธนัวาคม 61 – 04 มกราคม 62  57,900.- 

วนัที ่30 ธนัวาคม 61 – 05 มกราคม 62  57,900.- 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนินาโกยา่ 
    

2 
สนามบนินาโกยา่-ทะเลสาบฮามานะ- 
โกเทมบะ พรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต-อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ ✈ 🍽 🍽 

FUJI SAN 
RESORT HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

3 
ลานสก ีฟูจเิท็น – ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว –  
สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์– กจิกรรมชงชาญีปุ่่ น – 
ฟารม์สตรอเบอรี-่อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

🍽 อสิระ 🍽 

FUJI SAN 
RESORT HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

4 
หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET 
JAZZ DREAM - NABANA NO SATO [ชมแสดงไฟ] 🍽 อสิระ อสิระ 

NAGOYA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

5 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงนาโกยา่ 🍽 อสิระ อสิระ 
NAGOYA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

6 

วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิยา่น โอส ึ–

ชอ้ปป้ิง JR STATION - ถนนอมุายมอ่น –  

ศาลเจา้อตัสตึะ – จสัโกอ้อิอน นาโกยา่ 

🍽 อสิระ อสิระ 

 

7 สนามบนินาโกยา่-กรงุเทพฯ ✈   
 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – เมอืงนาโกยา่ 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัที ่2 สนามบนินาโกยา่ – ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ พรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ต - อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

00.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 644 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านออกเดนิทางสู่จังหวัด ชสิุโอกะ น าท่านเทีย่วชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุป์ลาไหล 

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น อสิระใหท้่านไดช้มทวิทัศน์ของทะเลสาบหรอืเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากปลาไหล

นานาชนดิ เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิ๊ว ทีข่ ึน้ชือ่เพือ่เป็นของฝาก 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงตอ่ที ่โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ต เป็น Outlet ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นทางผา่น

ส าหรับการไปเทีย่วภูเขาไฟฟจู ิมบีรรยากาศแบบเอาทด์อร์ ภายในมรีา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนยอ์าหาร 

รวมถงึชงิชา้สวรรค์ที่สูง 50 เมตร รา้นคา้ต่างๆ ลว้นเป็นของพรีเมียมแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

เสื้อผา้แฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใชใ้นครัวเรือน และสนิคา้อเิล็กทรอนิกส์ ราคาจะต ่ากว่ารา้นคา้ปลีก 

ทีข่ายทั่วไปในญีปุ่่ น รา้นสว่นใหญ่รับช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติ เชน่ Visa, Matercard, Maerican Express  

และ Diners นอกจากนี ้รา้นคา้ทีย่งัมบีรกิาร Tax Refund ส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตดิว้ย 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอารหารของโรงแรม [เมนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น] 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FUJI SAN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 ลานสก ีฟูจเิท็น – ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – สวนสนกุฟูจคิวิ ไฮแลนด ์– กจิกรรมชงชาญีปุ่่ น –  

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลัง

เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม  ท่านจะไดส้นุกกับลานหิมะที่ขาวโพลน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเล่น 

กระดานเลือ่นตามอธัยาศัย (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 

ราคานีไ้มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด ประมาณ 500 - 15,000 เยน  

เดนิทางสู่ ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของ 

ภเูขาไฟจากทุกมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และความแรงของการสั่นสะเทอืนในระดับรคิเตอร ์

ทีแ่ตกตา่งกนั รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวางตา่งๆ หลังจากเกดิแผน่ดนิไหวไปแลว้ 



 

จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญีปุ่่ น จากนัน้น าท่านตืน่ตาตืน่ใจ 

กบัสวนสนุกทีต่ดิอนัดับโลก สวนสนกุฟูจคิวิ ไฮแลนด ์(ไมร่วมบตัรคา่เครือ่งเลน่)  

- กรณีลกูคา้อาย ุ13-64 ปี ตั๋วประเภทเขา้สวนสนุกและเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุอยา่งใน 1 วัน 

- กรณีเด็กเล็ก อาย ุ1-12 ปี และผูส้งูอาย ุ65 ปีขึน้ไป ตั๋วประเภทเขา้สวนสนุกและเล่นเครือ่งเล่นส าหรับเด็ก

และผูส้งูอาย ุ 

สวนสนุกแห่งนี้ตัง้อยู่ในจังหวัดยามานาช ิ(Yamanashi) ถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่มคีวามนิยมมากที่สุด 

แห่งหนึ่งในญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในท าเลทองเพราะจากฟจูคิวิ ไฮแลนด ์เราสามารถเห็นทวิทัศน์ของภูเขาไฟฟจูไิด  ้

แบบสบายๆ  โซนเครื่องเล่นแบ่งออกเป็น 4 โซน แต่ละโซนก็จะมทีัง้โซนที่มีเครื่องเล่นหวาดเสยีว และ 

เครือ่งเลน่เบาๆ ส าหรับเด็กเล็กใหไ้ดล้องเลน่ 

1. SCREAMER เป็นโซนวัดใจที่รวบรวมเหล่าเครื่องเล่นสุดหวาดเสยีวที่เล่นแลว้จะตอ้งกรี๊ ด โดยม ี 

4 เครือ่งเลน่ตัวท็อปทีแ่สนจะสดุเสยีวแหง่ฟจูคิวิไฮแลนดใ์หเ้ราไดไ้ปลองเลน่กนั  

-King of coaster Fujiyama อันดับหนึง่ของเครือ่งเล่นที่ไม่ควรพลาดเมือ่มาถงึทีน่ี่ เพราะมันคือ  

รถไฟเหาะตีลังหาที่มีรางยาวมาก จนท าใหเ้ราตอ้งทนความเสียวน่ังอยู่บนรถไฟเหาะนานเกือบ 4 นาท ี 

และไดแ้หงนหนา้มองภเูขาไฟฟจูไิดจ้ากบนรถไฟเหาะไดส้บาย ๆ 

-The World Bucchigiri coaster Dodonpa วิง่ดว้ยความเร็ว 172 กโิลเมตรต่อชัว่โมง โดยจะพุ่งสปีด

ความเร็วเหนือนรกนี้จากจุดเริม่ตน้ไต่รางขึน้ไป 90 องศาก่องจะทิง้ดิง่ลงมาแบบ 90 องศาใหเ้ราใจหาย  

ถอืวา่เป็นรถไฟเหาะทีเ่ร็วทีส่ดุของสวนสนุกแหง่นี้ 

-Takabisha รถไฟเหาะที่ชันที่สุดในโลกที่มีความชันถงึ 121 องศา ! มคีวามยาวทัง้หมด 1 กโิลเมตร 

และวิง่ดว้ยความเร็วสงูสุด 100 กโิลเมตรต่อชั่วโมง เมือ่รถไฟขึน้ไปบนความชันทีสู่งทีส่ดุก็จะเป็นท าเลทอง 

ทีท่ าใหเ้ราไดเ้ห็นววิภเูขาไฟฟจู ิ 

-Eejanaika รถไฟเหาะทีจ่ะพาเราหมนุติว้ตลีังกาจนไมรู่ท้างไหนเป็นทางไหนไปดว้ยความเร็ว 126 กโิลเมตร

ตอ่ชัว่โมงบนความสงู 76 เมตร ทีเ่สยีวทีส่ดุในสวนสนุกแหง่นี ้

2. HORROR โซนสยอง วัดความกลา้ โซนแห่งความสยองทีร่วบรวม บา้นผสีงิ ถงึสองแห่งไวใ้หเ้ราไดล้อง

ไปล่าทา้ผีกัน ซึง่ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งไฮไลทข์องฟจูคิวิไฮแลนด์ที่ตอ้งมาลองเล่นดูให ้ ได ้ท่านจะไดส้ัมผัส 

ความระทกึขวัญของบา้นผีสงิที่เคยตดิอันดับน่ากลัวที่สุดในโลกมาแลว้ !Ultimate Horror Labyrinth  

หรอืโรงพยาบาลรา้ง เครือ่งเล่นวัดใจอยา่งหนึง่ที ่ ไมค่วรพลาดหากไดม้าเยอืนฟจูคิวิไฮแลนด ์ไฟฉายเล็กๆ 

เพียงกระบอกเดียวไปผจญภัยกับความหลอนเต็มรูปแบบจากบรรยากาศความน่ากลัวของโรงพยาบาล  

เสยีงโหยหวน ดว้ยผคีณุหมอและนางพยาบาลทีส่ามารถวิง่ไลต่อ้นเราใหก้ลัวจนน ้าตาไหล และส าหรับเด็กเล็ก 

ทีน่ีม่บีา้นผสีงิส าหรับหนูๆ ทีม่าในธมีของผนีอ้ยคทิาโรใ่หไ้ดล้องเขา้ไปเลน่กนั 

3. CHALLENGE&HAPPY เนน้ความสนุกสนานน่ารัก เอาใจแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Evagelion  

ดว้ยเครือ่งเล่น Evagelion: World EVANGELION WORD ทีจ่ าลองและจัดแสดงเรือ่งราวในการต์ูนเอาไว ้

ใหเ้ราไดเ้ขา้ไปชมอยา่งใกลช้ดิ  

4. KIDS โซนน่ารักส าหรับเด็ก โซนสดุทา้ยขอเอาใจเด็กๆ กนัหน่อยดว้ยเหลา่เครือ่งเลน่น่ารักทีม่ใีหเ้ลอืกเลน่

มากมายไม่มีเบื่อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นน่ารัก ๆ ที่ยกขบวนรถไฟเหาะและไวกิง้ส าหรับเด็กมาพรอ้มกับ 

เจา้แฮมสเตอรน่์ารัก แฮมทาโร่ หรอืเครื่องเล่นธีมรถไฟโทมัสทีเ่ด็กผูช้ายน่าจะชืน่ชอบ ถือเป็นโซนสวรรค ์

ของเด็ก ๆ 

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 



 

บา่ย จากนัน้น าท่านสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การชงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตามแบบฉบับ 

ของญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เริ่มตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนั้นลว้นมีพิธ ี

รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้ร่วม กจิกรรมในการชงชา นี้อีกดว้ย  

และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI SAN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่4 หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM - ฟารม์สตรอเบอรี ่–  

NABANA NO SATO [ชมแสดงไฟ] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญ

อกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพืน้หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพ 

ทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบ 

คาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดูรอ้นทีไ่หลมาจาก

ทางลาดใกล ้ๆ  ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายกุว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมี

รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆ บ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และ

ผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่านเดนิทาง

กลับสูจั่งหวัด นาโกยา่ น าท่านเดนิทางสู ่MITSUI OUTLET ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงรา้นคา้

แบรนด์เนมชัน้น าและรา้นอาหารญี่ปุ่ นและอาหารนานาชาติกว่า 240 รา้นเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอา้ท์เล็ต 

ทีม่ขีนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่ในญีปุ่่ น  มคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหม้ี

ลักษณะคลา้ยกบัเมอืงนวิออรล์นีสซ์ ึง่เป็นเมอืงทา่ทางตะวันตกของอเมรกิาอกีดว้ย 

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

บา่ย หลังจากนัน้น าท่านสู ่ ฟารม์สตรอเบอรี ่ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิการเก็บสตรอเบอรร์ีจ่ากตน้ในไร่สตรอเบอรี ่ 

ของชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลูกอยา่งพถิพีถิันและไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าใหผ้ลของ 

สตรอเบอรร์ีนั่น้มขีนาดใหญ่ สแีดงสด และรสชาตหิวานกว่าบา้นเราหลายเท่า น าท่านเดนิทางสู่ NABANA 

NO SATO นัน้เป็นธมีปารค์ ขนาดใหญ่ในเมอืงนากาชมิา่ ซึง่ทุกปีจะมกีารจัดแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง 

และบางจดุก็มกีารจัดแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่นใหญ่จะเกีย่วกับธรรมชาต ิสายน ้า 

อโุมงคแ์หง่แสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแหง่นีถ้อืเป็นหนึง่ในงานเทศกาล

ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 



 

 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงนาโกยา่ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ทา่นสามารถทอ่งเทีย่วในตัวเมอืงนาโกยา่ไดต้ามอธัยาศัย หัวหนา้ทัวรส์ามารถใหค้ าแนะน าตามความตอ้งการ

ของท่านได ้โดยมรีถไฟใตด้นิและการขนส่งมวลชนต่างๆ อันสะดวกสบายและไม่ยุ่งยาก ทัง้โบราณสถาน 

อันส าคัญและมีชือ่เสียงมากมาบ หา้งสรรพสนิคา้หลากหลาย แหล่งความรูแ้ละเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆ 

ครบครันในเมอืงใหญ่สุดแห่งภูมภิาคจูบุ ซ ึง่ถอืเป็นภาคกลางของประเทศญีปุ่่ น  เชน่ แหล่งชอ้ปป้ิงทีส่ าคัญ 

ทัง้ 3 จดุใหญข่องเมอืงนาโกยา่ อนัไดแ้ก ่

1.บริเวณสถานีรถไฟนาโกย่า  อันประกอบดว้ยหา้งสรรพสินคา้ยักษ์ใหญ่มีครบทุกแบรนด์เนม  

อย่างทาคาชมิายะ หรอืรา้นขายอปุกรณ์อเิล็กทรอนคิส ์ชือ่ดังอย่าง บิ๊ก คาเมร่า  หรอืถนนสายอาหารขึน้ชือ่ 

ทีอ่ยูก่ลางสถานไีดร้วบรวมรา้นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงมารวมไวม้ากมายไมว่า่จะเป็นราเมนชือ่ดงั  ไกท่อดชือ่ดัง  

ขา้วหนา้ปลาไหลอนัเป็นเอกลักษณ์ของทอ้งถิน่นี้ เป็นตน้ 

2.ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทงิและหา้งสรรพสนิคา้ รวมทัง้สวนสวยใจกลางเมอืงแหล่งพักผ่อน 

หย่อนใจและจับจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างเต็มที ่เชน่ รา้นดงกีโ้ฮเต ้หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ Parco, Matsuzakaya, 

LACHIC, และMitsukoshi  เป็นตน้ อกีทัง้สญัลักษณ์ใจกลางเมอืงอาคารสวยสงา่อยา่งนาโกยา่เทเลบทิาวเวอร ์

จดุเชค็อนิทีต่อ้งไป 

3.ยา่นรา้นคา้ Osu  อนัรวบรวมเอาสนิคา้หลากหลายมากมาย รวมกันอยูใ่นยา่นนี้ ทัง้ยังมอีงคเ์จา้แมก่วนอมิ

อนัศักดิส์ทิธิใ์หไ้ดส้กัการะอกีดว้ย นอกจากการชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึและสนิคา้ราคาทอ้งถิน่อยา่งเพลดิเพลนิ 

สถานทีอ่ืน่ๆ ทีน่่าสนใจในการเขา้ชมได ้ เชน่ 

Nagoya Castle  ปราสาทเกา่แก่อันเป็นสัญลักษณ์หลักของเมอืง ปัจจุบันภายในเป็นพพิธิภัณฑเ์รือ่งราว 

ของเมอืงนาโกยา่และจดุชมววิชัน้บนสดุสามารถเห็นทัศนยีภาพโดยรอบของเมอืงอยา่งสววยงาม   

Nagoya Science Museum  พพิธิภัณฑแ์ห่งวทิยาศาตร ์ทอ้งฟ้าจ าลองทีใ่หญ่ทีส่ดุตดิอันดับโลกส าหรับ

ดาราศาตรว์ทิยา 

Port of Nagoya Public Aquarium  อกีแหล่งเรยีนรูโ้ลกใตน้ ้าอันมชีือ่เสยีง ดว้ยสัตวน์ ้านานาชนดิ 

จัดแสดงอยา่งน่าสนใจ 

SCMAGLEV and Railway Park ส าหรับคนรักรถไฟทีน่ี่น่าสนใจมากเป็นทีเ่ก็บรักษารถไฟฟฟ้าของจรงิ

ทัง้หมด 39 รุ่น  Legoland  สวนสนุกของทัง้ครอบครัวทุกคนสามารถสนุกไปกับตัวต่อเลโกแ้ละเครือ่งเล่น

อืน่ๆ อกีมากมาย  

วดัไทย Nittaiji (Kakuzan)  วัดที่แสดงความสัมพันธ์ของไทย-ญีปุ่่ น ประดษิฐานองค์พระพุทธรูป  

และรปูหลอ่องครั์ชกาลที ่5 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั * 



 

 
 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิยา่น โอส ึ– ชอ้ปป้ิง JR STATION - ถนนอมุายมอ่น – 

ศาลเจา้อตัสตึะ – จสัโกอ้อิอน นาโกยา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวัดเจา้แม่กวนอมิทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงนาโงย่าและเป็นวัดทีไ่ดรั้บ

ความนับถอืจากชาวญีปุ่่ นเป็นจ านวนมาก วัดเจา้แม่กวนอมิสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่สมัยคามาคุระในจังหวัดกฟิ ุ  

จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อเิอยาสุมีค าสั่งใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิุมาไวย้ังเมอืงนาโกย่า วหิารหลักของวัด 

เป็นที่ประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิม วัดแห่งนี้แมจ้ะถูกท าลายจากทั ้งอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้ง 

แต่ยังอยูร่อดมาได ้จากนัน้น าท่านสูย่า่นชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิยา่นโอส ึแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้

มากมายถงึ 1,200 รา้นคา้ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า รวมไปถงึ 

รา้นสนิคา้มอืสอง ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ใหท้า่นได ้อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั กบัยา่นชอ้ปป้ิง

ในเมอืงนาโกย่า เชน่ สถานีเจอารน์าโกย่า สถานีรถไฟหลักของเมอืงนาโกย่า ซึง่มหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  

อยู่มากมาย  รวมถงึแหล่งสนิคา้แบรนดเ์นม ยีห่อ้ต่างๆ อกีดว้ย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนอุมายม่อน  

ถนนสายอาหารทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงนาโกยา่ ของขึน้ชือ่ เชน่ ขา้วหนา้ปลาไหล ปีกไกท่อด ราเมน 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

 น าท่านเขา้ชม ศาลเจา้อตัสตึะ (Atsuta Shrine) เป็นศาลเจา้เก่าแก่ทีอ่ยู่คู่เมอืงนาโกย่ามาตัง้แต่สมัย 

องค์พระจักรพรรดิ์ที่ 12 ของประเทศญี่ปุ่ น หรือราวๆ ปี ค.ศ.71 -103 แต่เมื่อปี 1955 ศาลเจา้แห่งนี้ 

ถูกบูรณะซ่อมแซมใหม่ เนื่องจากภัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 และศาลเจา้แห่งนี้ยังเป็นที่เก็บโบราณวัตถุ 

อันส าคัญๆ ทางประวัตศิาสตรไ์วม้ากมายหลายพันชิน้ รวมไปถงึโบราณวัตถุอันส าคัญทีถู่กเก็บไวใ้นศาลเจา้

แห่งนี้คือ ดาบคุซานาง ิซึง่ถือไดว้่าเป็น 1 ใน 3 เครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งองค์พระจักรพรรดิญ์ี่ปุ่ นอกีดว้ย 

จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงที่ หา้งจสัโกอ้อิอน เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ 

ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้น จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ 

อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, 

Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

ตค้ า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ะตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

วนัที ่7 สนามบนินาโกยา่-กรงุเทพฯ 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 647 

05.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

  



 

โปรแกรม :  FUJI NAGOYA COUNTDOWN 7D4N BY 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 

29 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62 57,900 54,900 54,900 49,900 27,600 8,900 

30 ธ.ต.61 – 05 ม.ค.62 57,900 54,900 54,900 49,900 27,600 8,900 

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

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /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 15 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  

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 

 



 

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 ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

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 4,000 เยน /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 

 

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 

 


