#12921 ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา 5 วัน 3 คืน สวนดอก
ไมบกกะโนะซาโตะ หมูบานชิราคาวาโกะ บิน JL
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา ปราสาทนาโกยา อาคารโอเอซิส 21 ศาลเจาโอสึ
คันนง ถนนชอปปงโอสุ ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา เมืองเกาซันมาชิซูจิ ศาลเจา
อิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1
2

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา - ปราสาทนาโกยา - โอเอสิสนาโกยา ศาลเจา โอสึคันนง (วัดเจา แมกวนอิมโอสึ) - ยา นการคา โอสึ







HOTEL KOYO หรือ
เทียบเทา

3

ฟารม Bokka No Sato - ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ที่ทํา การเกา เมืองทาคา
ยามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ







HOTEL KOYO หรือ
เทียบเทา

4

ศาลเจา อิเสะ - หมูบา นขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ - นางาชิมา มิทสึอิ แจ
สดรีม เอาทเลต - อิออนมอลลนาโกยา







SPRING SUNNY
NAGOYA
TOKONAME หรือเทียบ
เทา

5

ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62

฿30,999

฿30,999

฿30,999

฿8,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
21.30 น. พรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอรไลน เคาน เตอร R เพื่อเตรียม
ตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา - ปราสาทนาโกยา - โอเอสิ
สนาโกยา - ศาลเจาโอสึคันนง (วัดเจาแมกวนอิมโอสึ) - ยานการ
คาโอสึ
เชา
00.25 น. เหินฟ าสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ JL 738 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
08.15 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นํ าทานเดินทางสู ปราสาทนาโกยา ซึ่งเป็ น อีกหนึ่ งแลนดมารกสําคัญแหงเมืองนาโกยา ที่ถ ามาเมืองนี้ แลวตองมาแวะปั กหมุด
ใหได แมโครงสรางบางสวนที่ไดรับการปรับปรุงใหแข็งแรงขึ้นมาไมไดมีเพียงแคโครงสรางเดิมลวนๆ แตไดรับการอนุรักษ
บรรยากาศแบบโบราณๆไดอยางดีเยี่ยม อีกทั้งยังจะมีพิพิธภัณฑ สวนหยอม และจุดชมธรรมชาติสวยๆใหดูดวยอีกมากมาย
หมายเหตุ: ไมรวมคาเขาชมปราสาท ทานละ 500 เยน
นํ าทานเดินทางสู อาคารโอเอซิส 21 ตั้งอยูยานใจกลางเมืองนาโกยา ยานซาคาเอะ โดยอาคารแหงนี้ ถ ูกขนานนามใหเป็ น
แลนดมารคแหงใหมของยานซาคาเอะอีกดวย ถูกสรางขึ้นตั้งแตปี ค.ศ. 2002 จะช็อปปิ้ งหรือจะหาอาหารที่เป็ นที่นิยมก็สามารถ
หาไดจากที่นี่ เพราะมีทั้งรานอาหารหลากหลายสไตล และรานคาอีกเพียบ แถมบางวันยังจะมีกิจกรรมสนุกๆใหเราไดชมกัน ซึ่ง
สวนมากเคาจะจัดกันที่บริเวณพื้นที่สาธารณะ “Milky Way Square”นั่ นเอง
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
่

่

่

่

นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาโอสึคันนง เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมที่ใหญที่สุดในญี่ปุน และเป็ นวัดประจํา
ตระกูลโอดะ นอกจากนี้ ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเป็ นตัวประกัน อันเป็ นประวัต ิศาสตรหน าหนึ่ ง
ของยานโอสึ OSU เป็ นเมืองที่ผสมผสานระหวางประวัต ิศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม และยังเป็ นจุดทองเที่ยวยอดฮิต ที่สุด
ของนาโกยา ซึ่งนอกจากคนญี่ปุนแลว นั กทองเที่ยวตางชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเชนกัน
จากนั ้นเดินทางสู ถนนชอปปิ้ งโอสุ ซึ่งมีอายุประมาณ 400 กวาปี เป็ นถนนการคาที่มีช่ อ
ื เสียงและไดรับความนิ ยมจากนั ก
ทองเที่ยวเป็ นอยางมากดวยมนตเสน หของบรรยากาศยานชนชั้นแบบดั้งเดิม ถนนชอปปิ้ งนี้ ประกอบไปดวยรานคามากมายกวา
1,200 ราน เรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัยไมวาจะเป็ นนํ้ าหอม, เสื้อผา,
เครื่องสําอาง และรองเทาจากสารพัดยี่หอดังและที่สําคัญคือราคาถูกมาก
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน



เชา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ

นาโกยา
เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ปุน ชื่อเมืองนั ้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซึ่งแปลวาสงบสุข

ปราสาทนาโกยา
ปราสาทแหงนี้ ถูกสรางขึ้นในสมัยเอโดะ ซึ่งปั จจุบันตัวปราสาทถูกจัดเป็ นพิพิธภัณฑให
ความรูเกี่ยวกับปราสาทเกือบทั้งหมด ลักษณะเดนของปราสาทนาโงยาก็คือที่บริเวณป อม
ปราการของปราสาทมีปลาคารฟทองคํา ซึ่งมีหัวเป็ นสิงโตประดับอยู ถือวาเป็ นปลาคารฟ
ทองคําประดับปราสาทซึ่งใหญที่สุดในญี่ปุน

โอเอสิสนาโกยา
โอเอซิส 21 แลนมารคของยานซาเคเอะตั้งอยูใจกลางเมืองนาโกยาเป็ นสิ่งกอสรางที่
ออกแบบคลายกับยานอวกาศ เป็ นสิ่งกอสรางที่ทําดวยกระจกและทอเหล็ก เป็ นที่ๆ รวม
รานอาหารมากมาย รานคาเฟ รานสินคาทองถิ่น รานเสื้อผา และพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรม
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงไฟในยามคํ่าคืน ทําใหโอเอซิส 21 เป็ นสถานที่ที่มีเสน หนา
ดึงดูดใจ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศาลเจาโอสึคันนง (วัดเจาแมกวนอิมโอสึ)
เป็ นวัดของนิ กายชินงอน ในโอสึ ในนาโกยา และยังเป็ นสวยหนึ่ งของกลุมวัดทั้ง39ของโอ
วาริ วัดเจาแมกวนอิมที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองนาโงยาและเป็ นวัดที่ไดรับความนั บถือจากชาว
ญี่ปุนเป็ นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ
จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุมาไวยังเมืองนาโงยา วิหาร
หลักของวัดเป็ นที่ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงนี้ แมจะถูกทําลายจากทั้งอุทกภัย
และอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

ยานการคาโอสึ
ยานชอปปิ้ ง Osu เป็ นแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญและเป็ นที่นิยมที่มีกวา 1,200 รานคาและ
รานอาหาร ทุกชนิ ดของรานคารวมทั้งรานคาเครื่องใชไฟฟ า, รานขายเสื้อผามือสองราน
อาหารและคาเฟ ที่เปิ ดอยู หางสรรพสินคาจะแออัดเสมอกับผูคนและเต็มไปดวยพลังงาน
หลายเหตุการณที่จะมีขึ้นตลอดทั้งปี รวมทั้งเทศกาลฤดูรอน Osu ในเดือนสิงหาคม Osu
Daido-chonin เทศกาลในเดือนตุลาคมและ Osu Setsubun Takarabune Gyoretsu



คํ่า



หมายเหตุ

 HOTEL KOYO หรือเทียบเทา
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ปราสาทนาโกยา (ไมรวมคาเขาชมปราสาท ทานละ 500 เยน)
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 3


กิจกรรม

ฟารม Bokka No Sato - เมืองทาคายามา - หมูบานชิราคาวา
โกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สวนดอกไมบกกะโนะซาโตะ ใหทานไดนั่งรถรางสัมผัสบรรยากาศภายในไร ชมความสวยงามของดอกไม
นานาพันธุอาทิ ดอกกุหลาบ, ลิลลี่, ซาเวียร, ดอกเวอรจิเนี่ ย และดอกโคเคีย หรือโคชิอะ ที่เบงบานตอนรับผูที่มาเยือน เก็บภาพ
ประทับใจที่แสนโรแมนติคกับมวลหมูดอกไมอีกทั้งฉากหลังยังเป็ นโบสถสุดคลาสสิค
หมายเหตุ : รายการทองเที่ยวนี้ ไมรวมคาบริการรถรางและคาบริการกิจกรรมอื่นๆภายในสวนและดอกไมที่จัดแสดงจะ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
นํ าทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่เป็ นมิต ร
นํ าทานเที่ยวชม เมืองทาคายามา ที่ไดช่ อ
ื วา“ลิต เติ้ลเกียวโต เป็ นเมืองขนาดเล็กน ารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา
แมนํ้า สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีต ไวไดอยางลงตัว
นํ าทานสู หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับ
บานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุนดั้งเดิม ชื่อนี้ ไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชัน
ถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่ง
โครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชต ะปูแมแตต ัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ต กมาอยางหนั กในชวงฤดู
หนาวไดดี
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ นํ าชมความงามของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเป็ นบานเมืองแบบ
ญี่ปุนดั้งเดิมอยางแทจริง
้

่

่

จากนั ้นเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคาน ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะ
โดะกวา 300 ปี กอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน าประทับใจ ไมวาจะเป็ นเหลาสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟารม Bokka No Sato
เป็ นฟารมที่มีดอกไมมากมายไมวาจะเป็ นดอกทิวลิป ดอกพิงคมอส สวนดอกกุหลาบ
อังกฤษ ดอกไอริส หรือทุงลาเวนเดอร (ในฤดูรอน) และอีกมากมายแขงขันกันอวดสีสัน
นั บรอยสายพันธที่ชูชอตระหงานตอนรับฤดูใบไมผลิ ใหทานไดเดินเลนและถายภาพ
บรรยากาศของทุงดอกไมละลานตา อีกทั้งยังมีบรรยากาศอันน ารื่นรมชมความงามตาม
ธรรมชาติหลายอยางไปพรอมๆกัน ทั้งวิวทิวทัศน บางสวนของเทือกเขาแอลป ต อนเหนื อ
ของญี่ปุนที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันสวยงาม ทั้งฟารมเลี้ยงแกะ ฟารมมา และกิจกรรมตาง
ๆ

ทาคายามา
เป็ นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัต ิศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็ นบานเรือนที่มีโครงหน าตางขัดกันเป็ นตาราง และวัดที่มีประวัต ิศาสตรเกาแก

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้ ใช
โครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจั่วแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่

เมืองเกาซันมาชิซูจิ
เป็ นเมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนิ นชีวิต แบบดั้งเดิมไว ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ น
อยางดี



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 HOTEL KOYO หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

สวนดอกไมบกกะโนะซาโตะ รายการทองเที่ยวนี้ ไมรวมคาบริการรถรางและคาบริการกิจกรรมอื่นๆภายในสวนและดอกไมที่
จัดแสดงจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

ศาลเจาอิเสะ - หมูบานขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ - นางาชิมา
มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - อิออนมอลลนาโกยา
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาอิเสะ เป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ไมมีที่ไหนทดแทนไดสําหรับคนญี่ปุน ที่นี่มีผูคนมากมายแวะเวียนกัน
มาสักการะบูชาตั้งแตกวา 2,000 ปี กอน โดยเป็ นแหลงศูนยรวมทางจิต ใจของชาวญี่ปุนมากที่สุดเลยทีเดียว ศาลเจาอิเสะประกอบ
ดวยศาลเจากวา 125 แหง โดยมีศาลเจาหลักคือ ในคู (ศาลเจาดานใน) และ เกะคู (ศาลเจาดานนอก) ซึ่งมีผูคนเดินทางมากราบ
ไหวมากกวา 8 ลานคนตอปี
หลังจากสักการะสิ่งศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ศาลเจาอิเสะเป็ นที่เรียบรอย ขามถนนไปไมเพียงกี่กาว จะเป็ นที่ต ั้งของยานการคา ถนนโอคา
เงะโยโกะโจ ถนนคนเดินที่สรางขึ้นในสไตลยอนยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ บริเวณถนนสายนี้ นับวาเป็ นสวรรคของนั กชอปนั ก
ชิม ทั้งของคาวของหวาน ที่สวนใหญพอคาแมคาตางจะทํากันสดๆใหดู ใหชิมกันหน าราน อีกทั้งของฝากและสินคาแฮนดเมด
มากมาย สําหรับใครที่ชอบงานคราฟทแนะนํ าวาไมควรพลาดอยางยิ่ง
บาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสูนาโกยา
นํ าทานชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ มิต ซุยเอาทเล็ท ซึ่งเอาทเล็ทนี้ เป็ นสวนหนึ่ งของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด
มีอาณาเขตบริเวณกวางขวางมาก เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่น
หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป ซึ่งมีสวนลดมากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากนี้ ภายในหาง ยังมีศูนย
อาหารขนาดใหญไวคอยบริการนั กทองเที่ยวอีกดวย
นํ าทานอิสระชอปปิ้ ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก มีสินคาจัดจําหน ายมากมายไมวาจะเป็ นเสื้อผา
กระเป า รองเทา และผลิต ภัณฑเวชสําอาง เสริมความงาม อาหารเสริมชื่อดังของญี่ปุน ของฝากนานาชนิ ด ซื้อของฝากกอนกลับ
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม สาเกญี่ปุน และ หากทานใดหลงใหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศาลเจาอิเสะ
เป็ นศาลเจาชินโตที่มีอายุเกาแกถ ึง 2,000 ปี ตั้งอยูทามกลางป าสนอายุหลายรอยปี ถือ
เป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิแ์ ละลึกลับที่สุดแหงหนึ่ ง ตําแหน งของศาลเจาจะขยับทุก 20 ปี
เนื่ องจากบูรณะ และสลับกันระหวางที่ 2 แปลง ชาวญี่ปุนเชื่อวาสักครั้งหนึ่ งในชีวิต ตองมา
สักการะใหได

หมูบานขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ
เป็ นหมูบานเล็กๆ ที่จะนํ านั กทองเที่ยวยอนกลับไปศตวรรษที่ 19 กับบานดั้งเดิมแปลกตา
และรานคาแผงลอย เรียกวา นี่ แหละญี่ปุนของจริง และยังมีรานขนมโบราณชื่อดังขายมา
มากกวา 300 ปี อะคะฟุกุ ที่ใครไปเที่ยวก็มักจะซื้อขนมไสถ ั่วหอแป ง กลับไปคนละกลอง
สองกลอง จังหวัดมิเอะ



นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต

บาย

ที่นี่เป็ นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหลงรวมของแบรนเนมชื่อดัง
จากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนํ าสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่พรอมใจกันมา
ลดราคากัน

อิออนมอลลนาโกยา
เป็ นแหลงชอปปิ้ งมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบครัน



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือเทียบเทา
อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่าตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาอันสมควร นํ าทานสู สนามบินนาโกยา เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
10.25 น. เหินฟ าสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไลน เที่ยวบินที่ JL 737
บาย
14.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เชา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทาน
ละ 1,700 บาท**
่

คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ และหัวหน าทัวร ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 10,000 บาท
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และหัวหน าทัวร ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้ง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ ี่ถ วนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบให
กับสายการบินเป็ นที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ
ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว ไส
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
่

่

่

่
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2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน

