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 ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ บ้ านโบราณหลังคาหน้ าจัว่ ที่ได้
ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก
 อาบน ้าแร่แช่ออนเซ็นแบบญี่ปนุ่ 3 คืน
(พิเศษ! ไพรเวทออนเซ็นสุดหรูในห้ องพัก 1 คืน)
 ชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนพฤกษชาติที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณใจ
กลางเมืองคานาซาวะ
 ชมเทศกาลประดับไฟหลากสีสุดแสนโรแมนติกที่สวน
นาบานะ โนะ ซาโตะ
 ช้ อปปิ ง้ จุใจที่ยา่ นสถานทีคานาซาว่า ย่านซาคาเอะ
และอิออน พลาซ่า
วันที่

เส้ นทาง

วันพฤหัสบดีท่ ี 9 เม.ย. 63

กรุงเทพฯ

อาหาร
เช้ า
-

วันศุกร์ ท่ ี 10 เม.ย. 63

กรุงเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า
- ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
ตลาดเช้ า – กระเช้ า ชิน โฮตากะ – คานาซาว่า - ช้ อ ปปิ ง้
ย่านสถานีคานาซาว่า
สวนเคนโระคุเอ็น – ตลาดโอมิโจ - ย่าน่โรงน ้าชาฮิงาชิชายะ

-

วันเสาร์ ท่ ี 11 เม.ย. 63
วันอาทิตย์ ท่ ี 12 เม.ย. 63
วันจันทร์ ท่ ี 13 เม.ย. 63
วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63
วันพุธที่ 15 เม.ย. 63

หน้ าผาโทจินโบ - วัดไดฮนซัง เอเฮจิ - ทะเลสาบบิวาโกะ - มิต
ซุยเอ้ าท์เลท - เมืองมิเอะ - สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้ าอัตสึตะ - ย่านซาคาเอะ – เก็บสตรอว์
เบอร์ รี่ – อิออน พลาซ่า – นาโกย่า
นาโกย่า – กรุงเทพฯ

-

อาหาร
กลางวัน
-

อาหาร
เย็น
-

-
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วันพฤหัสบดีท่ ี 9 เมษายน 2563 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยโดยมีเจ้ าหน้ าที่คอย
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนเดินทาง

วันศุกร์ ท่ ี 10 เมษายน 2563
กรุ งเทพฯ – นาโกย่ า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่ า
– ย่ านเมืองเก่ าซันมาชิซูจิ
00.05 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

เย็น

เหินฟ้าสูเ่ กาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
เดินทางถึงสนามบินนาโกย่ า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ ปนหลั
ุ่ งจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองของ
ประเทศญี่ ปุ่ นแล้ ว น าท่านเดิ นทางสู่ หมู่ บ้ านชิ ราคาวาโกะ
หมู่บ้านที่ได้ รับการขึน้ ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เมื่ อปี ค.ศ. 1995 โดยองค์ การยูเนสโก ท่านสามารถชมความ
สวยงามของบ้ านญี่ ปุ่ นแบบโบราณที่ มี รู ป ทรงแปลกตาไม่
เหมื อนใคร เป็ นบ้ านที่มี หลังคาทรงสามเหลี่ยมหน้ าจั่วทาจาก
หญ้ าหนาๆ เรี ยกว่าทรง “กัสโซสึ คุริ” ดูแล้ วคล้ ายกับการพนม
มือ เพื่อเป็ นการป้องกันตัวบ้ านจากการปกคลุมของหิมะที่ตกลงมาเป็ นจานวนมากในช่วงฤดูหนาวและให้
หิมะไหลลงมาได้ ง่ายนั่นเอง ให้ ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามพร้ อมกับถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองทาคายาม่ า เมืองเก่าที่แฝงไปด้ วยมนต์
เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ยงั คงรูปแบบเดิมไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมมากนัก รวมถึงบ้ านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปนุ่ ขนานแท้
ร้ านขายสาเกแบบญี่ ปนุ่ ที่หาได้ ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปั จจุบนั
และลายบานหน้ าต่างที่เป็ นเอกลักษณ์ วางตัวเรี ยงกันเป็ นแถว
อยูภ่ ายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้ รับสมญานาม
ว่า “ลิ ต เติ ล้ เกี ย วโต” จากนัน้ น าท่ า นชมย่ านเมื อ งเก่ า ซั น มาชิ ซู จิ ย่ า นที่ อ นุ รั ก ษ์ บ้ านเรื อ นและ
สภาพแวดล้ อมในสมัยเอโดะรวมถึงการดาเนินชีวิ ตแบบดังเดิ
้ มไว้ ได้ เป็ นอย่างดีท่านสามารถเพลิดเพลิน
กับ บรรยากาศอันเก่าแก่ สุด แสนคลาสสิคหรื อ ถ่ายรู ปเป็ น ที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี ้ยังมี สิน ค้ า
พื ้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปนุ่ ดังเดิ
้ มให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อกันอีกด้ วย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
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เข้ าพักโรงแรม Takayama Hida Plaza Hotel หรื อเทียบเท่า ( - / L / D )
https://www.hida-hotelplaza.co.jp/

หลังอาหารเชิญท่ านลองอาบนา้ แร่ เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าในนา้ แร่
นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันเสาร์ ท่ ี 11 เมษายน 2563
สถานีคานาซาว่ า
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ตลาดเช้ า – กระเช้ า ชิ น โฮตากะ – คานาซาว่ า – ช้ อ ปปิ ้ ง ย่ า น

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาทุกท่านสู่ ตลาดเช้ าเมืองทาคายาม่ า ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมตลาดเช้ า ริ มฝั่ งแม่น ้า
มิยากาว่า พร้ อมกับสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้ าในบรรยากาศแบบสมัยโบราณ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื ้อ เลือกชม
ผัก ผลไม้ ขนมพื ้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านเดินทางขึ ้น กระเช้ าชินโฮตากะ (Shin Hotaka
Ropeway) อี ก หนึ่ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยอดฮิ ต ของโอคุ ฮิ ด ะ
(Okuhida) เพราะที่ นี่ นัน้ เรี ย กได้ ว่าเป็ น หนึ่ง ในกระเช้ า ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศญี่ ปนเลย
ุ่
โดยจะขึ ้นไปยัง
ยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ(Oku-Hotakedake) วิวที่จะได้ เห็นเวลาขึ ้นกระเช้ าสวยงามมากๆ แบบทังสวย
้
ทัง้ สูง การขึน้ กระเช้ านัน้ รวมๆแล้ วจะมี ระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดับด้ านข้ างของเทือ กเขาโฮทาเกะ
(Hotake Mountain) ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ
(Oku-Hotakedake)ภูเขาที่ สูงเป็ นอันดับสามของญี่ ปุ่น จุ ดเด่นของกระเช้ าคือ มี ข นาดใหญ่ สีสนั สดใส
กระเช้ า จะแบ่ งออกเป็ น 2 ช่ ว ง คื อ ช่ ว งแรกระยะทาง 200 เมตร ไปหยุด ที่ ส ถานี Nabedaira Kogen
Station บนสถานีนี ้ประกอบด้ วยศูนย์นกั ท่องเที่ยว ห้ องอาบน ้าสาธารณะ ร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึก
ต่างๆ จุดขึ ้นกระเช้ าช่วงที่ 2 ซึง่ เป็ นกระเช้ าขนาดใหญ่ ระยะทาง 800 เมตร ขึ ้นไปยังสถานีด้านบนที่ระดับ
ความสูงประมาณ 2,150 เมตร สถานีบนสุดให้ บริ การร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึกและดาดฟ้าชมวิวอัน
งดงามของภูเขาและหุบเขา
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่ า ในจังหวัดอิชิคาว่า เป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม นอกจากนี ้คานาซาวะยังมีชื่อเสียงเรื่ องผ้ าไหมย้ อมที่โดดเด่นซึง่ รู้จกั กันในชื่อของ “คะกะ-ยูเซ็น”
งานชุบทองที่เรี ยกว่า “คานาซาวะ-ฮะกุ” เครื่ องปั น้ ดินเผา “คุตานิ-ยากิ” รวมถึงงานฝี มือแบบดังเดิ
้ มและ
ความชานาญเฉพาะท้ องถิ่นอีกหลายอย่าง ยิ่งไปกว่านันคานาซาวะยั
้
งเป็ นเมืองที่ขึ ้นชื่ อเรื่ องอาหารทะเล
รสเลิศอีกด้ วย
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เดินทางช้ อปปิ ง้ ย่ านสถานีคานาซาว่ า ซึง่ เป็ นสถานีที่ได้ ชื่อว่า
เป็ นสถานีที่สวยที่สดุ ในโลก สถานีแห่งนี ้ถูกออกแบบมาให้ เป็ น
รู ป หลังคาที่ ค อยป้อ งกัน ฝนหรื อ หิ ม ะ เปรี ย นเสมื อ นที่ พักพิ ง
ให้ กั บ ผู้ที่ ผ่ า นมาแถวนี ้ ทัง้ ยัง มี ร้ านค้ า ต่า งๆ ให้ ท่ า นได้ เดิ น
เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hotel Vista Kanazawa หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
https://www.hotel-vista.jp/en/hotels/kanazawa

หลังอาหารเชิ ญท่ านลองอาบนา้ แร่ เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าในนา้ แร่
นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันอาทิตย์ ท่ ี 12 เมษายน 2563
เช้ า

เที่ยง

สวนเคนโระคุเอ็น – ตลาดโอมิโจ – ย่ านโรงนา้ ชาฮิงาชิชายะ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชม สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติ
แห่งนี ้ตัง้ อยู่บริ เวณใจกลางเมือ งคานาซาวะและตังอยู
้ ่ใกล้ กับ
ปราสาทคานาซาวะ เป็ นสวนที่ใช้ เวลาในการสร้ างยาวนานร่วม
2 ศตวรรษ ซึง่ ในสมัยก่อนไม่เปิ ดให้ คนภายนอกเข้ ามาเยี่ยมชม
สวนแห่งนี ้ แต่ต่อมาได้ มีการเปิ ดให้ เป็ นสวนสาธารณะตังแต่
้ ปี
ค.ศ. 1871 ได้ รับการยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 3 สวนที่มีความสวยงามที่สดุ ในญี่ ปนและยั
ุ่
งมีความสวยสมดุล
ที่สดุ ในบรรดาทังสวนสามแห่
้
งและสวนแห่งนี ้มีจุดเด่นตรงบริ เวณกลุม่ ต้ นสนคาราซากิ (karasaki) ที่มีการ
สร้ างเชือกยึดเป็ นลักษณะคล้ ายร่ มคลุมเอาไว้ เพื่อกันไม่ ให้ หิมะหล่นลงมาทับทาให้ กิ่งหักเสียหายในช่วง
ฤดูหนาว จากนันพาท่
้
านสู่ ตลาดโอมิโจ เป็ นตลาดเช้ าที่ได้ รับ
ความนิ ย มจนได้ ส มญานามว่า เป็ น “ครั ว แห่ ง คานาซาวะ”
ตลาดแห่งนี ้คลาคล่าไปด้ วยคนในท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวอยู่
เสมอ ภายในตลาดมี ร้านค้ าประมาณ 170 ร้ าน ที่ จ าหน่า ย
อาหารทะเล ผั ก สด เนื อ้ สั ต ว์ กั บ แกล้ ม ขนม ของใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ดอกไม้ และสินค้ าอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี ้ยังมี ร้านอาหารให้ ทุกท่านได้ เลือกทานอีก
ด้ วย เช่น ซูชิหน้ าต่างๆ และข้ าวหน้ าปลาดิบ หรื อคนญี่ ปนเรี
ุ่ ยกว่า “ไคเซ็นด้ ง” ที่ท่านสามารถเลือกชนิด
ของอาหารทะเลได้ ตามความชอบ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

เย็น

นาท่านสู่ ย่ านโรงนา้ ชาฮิงาชิชายะ (Higashi Chaya District) เป็ น
เขตร้ านน ้าชาในสมัยโบราณ บริ เวณย่านนี ้อาคารเก่าแก่ที่มีอายุไม่
น้ อยกว่า 180 ปี ตังเรี
้ ยงรายอยู่ ซึ่งสมัยเอโดะเขตร้ านน ้าชาฮิ งาชิ
ชายะ เป็ นเขตร้ านน ้าชาที่ใหญ่ที่สดุ บนพื ้นถนนจะปูด้วยหินตลอด
ทังสาย
้ ทาให้ ดูเป็ นบรรยากาศที่มีมนต์ขลังแบบญี่ ปนุ่ เหมาะกับ
การถ่ายรูปเป็ นทีระลึกอย่างมาก ตลอดสองข้ างทางในย่านนีย้ งั มีร้านขายของที่ระลึกและร้ านคาเฟ่ สวยๆ
สไตล์ ญี่ ปุ่ น ตัง้ เรี ย งรายอยู่ม ากมาย ขนมยอดนิ ย มของที่ นี่ นั่น ก็ คื อ ซอฟท์ ค รี ม ที่ ถูก เคลือ บด้ วยแผ่น
ทองคาเปลวของเมื องคานาซาวะ หากได้ มาเที่ยวที่ แห่งนี ้แล้ วไม่ได้ ลองชิ ม ซอฟท์ ครี มถื อ ว่าพลาดเลย
ทีเดียว จากนันน
้ าท่านเดินทางสูอ่ าวาระ ออนเซ็น แหล่งออนเซ็นขึ ้นชื่อของแถเมืองฟุคอุ ิ
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Awara Onsen Mimatsu หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
https://www.mimatu.net/

(พิ เศษห้ องพั กที่ น่ ี เราท าจองเป็ นห้ องพั กแบบมี บ่ อออนเซ็ นภายในห้ องพิ เศษเฉพาะกรุ๊ ปเรา
เท่ านัน้ )
หลังอาหารเชิญท่ านลองอาบนา้ แร่ เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าในนา้ แร่ นัน้
มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันจันทร์ ท่ ี 13 เมษายน 2563
หน้ าผาโทจินโบ – วัดไดฮนซัง เอเฮจิ – ทะเลสาบบิวาโกะ – มิต
ซุยเอ้ าท์ เลท – เมืองมิเอะ – สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชม หน้ าผาโทจินโบ เป็ นหน้ าผาที่ยื่นออกไปในทะเล
ญี่ ปนุ่ ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึ ้นชื่อของเมื องฟุคุอิ และได้ รับ
การจดทะเบียนเป็ นสถานที่ทางธรรมชาติที่สาคัญของประเทศ
หากมาแถวนี ้แล้ ว พลาดไม่ได้ เลยที่จะต้ องมาเยี่ยมชมที่แห่งนี ้
จากนันน
้ าท่านชม วัดไดฮนซัง เอเฮจิ (Daihonzan Eihei-ji Temple) เป็ นวัดพิเศษของศาสนาพุทธนิกาย
โซโตและเป็ นวัดเก่าแก่ที่มี ประวัติศาสตร์ ยาวนานราว 750 ปี
แล้ ว ประกอบด้ วยอาคารซึ่งรวมถึ งประตูใหญ่ และหอธรรม
ต่างๆ รวม 7 หลัง เชื่อมต่อกันด้ วยทางเดินเล็กๆ ในจานวนนี ้มี
ห้ อ งโถงใหญ่ ซ ันโชคะคุ (Sanshokaku Hall) ซึ่งมี ภาพประดับ
ฝ้าเพดานทังสิ
้ ้น 320 ภาพ และเชื่ อกันว่าหากใครสามารถหา
ภาพปลาคาร์ พ (2 ภาพ) สิงโต (2 ภาพ) และกระรอก (1 ภาพ) เจอก็จะมีความสุขสมหวังในชีวิต ที่วดั แห่ง
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

นี ม้ ี พ ระสงฆ์ ม าปฏิ บัติ ธ รรมอยู่ เป็ นจ านวนมาก และยัง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ม าเยี่ ย มชมวัด ได้ ส ัม ผัส กั บ
ประสบการณ์ การนัง่ สมาธิในแบบเซนได้ นอกจากนี ้ในวันที่ 20 สิงหาคมยังมีการจัดงาน เทศกาลลอยดวง
ประที ป ใหญ่ แห่ ง วั ด เอเฮจิ (Eihi-ji Temple Great Toro Nagashi Festival) ซึ่ ง จะมี ก ารลอยโคมไฟ
กระดาษกว่าหมื่นชิน้ ไปตามแม่น ้าอีกด้ วย จากนันพาท่
้
าชมวิว
ทะเลสาบบิวาโกะ ทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ ตังอยู
้ ่
ทางชายฝั่ งทะเลสาบทางทิศใต้ ในอดีตเคยเป็ นชุมทางสาคัญ
ระหว่ า งเมื อ งเกี ย วโตและเมื อ งโตเกี ย ว ปั จ จุ บั น เป็ นเมื อ ง
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดชิกะ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านช้ อปปิ ง้ ที่ มิตซุยเอ้ าท์ เลท แหล่งเลือกซื ้อสิง่ ของและเสื ้อผ้ าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็ นร้ านค้ าต่างๆ
มากมายมีสนิ ค้ าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสาอาง เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิกา จากหลากหลาย
แบรนด์ชัน้ นาให้ ท่านเลือกซื ้อ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองมิเอะ เมือ งที่มีธรรมชาติอันอุ ดมสมบูรณ์
มากมายทังทะเลและภู
้
เขา มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางการเกษตรและการประมง มีของกินอร่อยๆ มากมาย
ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และประเพณีโบราณแล้ ว จังหวัด
มิเอะยังมีธีมพาร์ คและแหล่งช้ อปปิ ง้ ให้ ได้ เพลิดเพลินกันอีก และพาท่านชมเทศกาลแสดงไฟในฤดูหนาว
ที่ สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ท่านจะได้ ดื่มด่ากับบรรยากาศ
สุด มหัศ จรรย์ ไปกับ อิ ล ลูมิ เนชั่น หรื อ การประดับ ประดาไฟ
หลากหลายสี เต็มบริ เวณพื ้นที่ของสวนดอกไม้ นาบานะโนะ ซา
โตะ ซึง่ ในแต่ละปี จะมีการประดับตกแต่งไฟเป็ นธีมต่างๆ ให้ ได้
ชมกันให้ ท่านเต็มอิ่ มกับการชื่ นชมความสวยงามของแสงไฟ
หลากสีสนั หรื อถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Nagoya Castle Plaza Hotel หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
http://www.castle.co.jp/plaza/

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เมืองนาโกย่ า – ศาลเจ้ าอั ตสึตะ – ย่ านซาคาเอะ – เก็บสตรอว์
เบอร์ ร่ ี – อิออน พลาซ่ า – นาโกย่ า
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่ า เมืองใหญ่อันดับ 3 ของญี่ ปนุ่
รองจากเมืองโอซาก้ า เป็ นเมืองที่เจริ ญไปด้ วยแหล่งธุรกิจ และ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากนันน
้ าท่านสู่ ศาลเจ้ าอัตสึตะ
ตังอยู
้ ่ทางทิศใต้ ของเมื องนาโงย่า เป็ นหนึ่งในศาลเจ้ าที่สาคัญ
ที่สดุ ของศาสนาชินโต สร้ างแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์ญี่ปนชิ
ุ่ น
เมซูครุ ิ เป็ นที่ประดิษฐานของเทพธิ ดาแห่งดวงอาทิตย์และเป็ น
ที่ซงึ่ เก็บดาบศักดิ์สทิ ธิ์ซงึ่ เป็ นหนึง่ ในสามของเครื่ องราชกกุธภัณฑ์ศกั ดิ์สทิ ธิ์ประจาจักรพรรดิญี่ปนุ่ ซึง่ ในทุก
ปี จะมีผ้ มู าสักการะประมาณ 6,500,000 คน พาท่านช้ อปปิ ง้ กันต่อที่ ย่ านซาคาเอะ แหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดัง
ของเมืองนาโกย่า เป็ นที่ตงั ้ ของห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์ เนมมากมายที่ตงเรี
ั ้ ยงราย
อยู่สองฝั่ งถนน เช่น แบรนด์ ยอดนิ ยมอย่าง H&M, Bershka,Old Navy, Adidas, Miu Miu, Gap, Zara,
Louis Vuitton และ Apple Store ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อ เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ทากิจกรรมเก็บสตรอว์ เบอร์ รี่ ให้ ท่านสนุกสนาน
กับการเก็ บผลไม้ ใหม่ๆ สดๆ จากต้ นที่เรี ยงรายเป็ นทิวแถว
และเต็ม อิ่ มกับการเก็ บผลไม้ ประจาฤดูกาลทานจากต้ นกัน
อย่างเพลิดเพลินพร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรื อ
เลือกซื ้อมาไว้ รับประทานได้ ตามอัธยาศัย จากนันน
้ าท่านช้ อป
ปิ ง้ ที่ อิออน พลาซ่ า ศูนย์ รวมสินค้ าชัน้ นานานาชนิด อาทิ
นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้ าที่มีคุณภาพจากประเทศ
ญี่ปนุ่ แต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ าได้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนาท่านสู่ สนามบินนาโกย่ า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (B / L / D)

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 นาโกย่ า – กรุ งเทพฯ
00.30 น.
04.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่ า ด้ วยเที่ยวบิน TG 647
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

****************************
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อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

9 – 15 เม.ย. 63

64,999

59,999

54,999

6,000



กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 20 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบิ นมี บริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรัม หากน า้ หนักหรื อ
จานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดิ น ทางต้ อ งมี ส มาชิ ก อย่างน้ อ ย 20 ท่า นและทางบริ ษั ท ต้ อ งขอสงวนสิท ธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อ นหรื อ
เปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศ
ลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
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การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้ อว่าการสารองการ
เดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ ปุ่น อาจเจอ
ปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารที่มีคนมาใช้ บริ การกันเยอะ
ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิ ดเร็ วกว่าปกติ อีกทังในช่
้ วงฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว
ขอให้ ทา่ นทาความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่ มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
 ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้ ง
ยกเลิกการเดินทาง บริ ษัททัวร์ สามารถหักชาระค่าใช้ จ่ายตามจริ งก่อนที่จะคืนให้ นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษั ทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ น้ หากเกิดกรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนั ด
หยุดงาน, การก่ อจลาจล หรือกรณีท่ ที ่ านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง
หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ บางส่ วน ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
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6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ การนาสิง่ ของ
ผิดกฎหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ ม
เสียและผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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