
#12921 ทัวรญ่ีปุน 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 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา - ปราสาทนาโกยา - โอเอสิสนาโกยา -
ศาลเจาโอสึคันนง (วัดเจาแมกวนอิมโอสึ) - ยานการคาโอสึ   

HOTEL KOYO หรือ
เทียบเทา

3 ฟารม Bokka No Sato - ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ   

HOTEL KOYO หรือ
เทียบเทา

4 ศาลเจาอิเสะ - หมูบานขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ - นางาชิมา มิทสึอิ แจ
สดรีม เอาทเลต - อิออนมอลลนาโกยา   

SPRING SUNNY
NAGOYA
TOKONAME หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา - ปราสาทนาโกยา - โอเอสิ
สนาโกยา - ศาลเจาโอสึคันนง (วัดเจาแมกวนอิมโอสึ) - ยานการ
คาโอสึ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอรไลน เคานเตอร R เพ่ือเตรียม
ตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.25 น. เหินฟาสู สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี JL 738 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางสู ปราสาทนาโกยา ซ่ึงเป็น อีกหน่ึงแลนดมารกสําคัญแหงเมืองนาโกยา ท่ีถามาเมืองน้ีแลวตองมาแวะปักหมุด
ใหได แมโครงสรางบางสวนท่ีไดรับการปรับปรุงใหแข็งแรงขึ้นมาไมไดมีเพียงแคโครงสรางเดิมลวนๆ แตไดรับการอนุรักษ
บรรยากาศแบบโบราณๆไดอยางดีเย่ียม อีกท้ังยังจะมีพิพิธภัณฑ สวนหยอม และจุดชมธรรมชาติสวยๆใหดูดวยอีกมากมาย

หมายเหตุ: ไมรวมคาเขาชมปราสาท ทานละ 500 เยน

นําทานเดินทางสู อาคารโอเอซิส 21 ตั้งอยูยานใจกลางเมืองนาโกยา ยานซาคาเอะ โดยอาคารแหงน้ีถูกขนานนามใหเป็น
แลนดมารคแหงใหมของยานซาคาเอะอีกดวย ถูกสรางขึ้นตั้งแตปี ค.ศ. 2002 จะช็อปป้ิงหรือจะหาอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมก็สามารถ
หาไดจากท่ีน่ี เพราะมีท้ังรานอาหารหลากหลายสไตล และรานคาอีกเพียบ แถมบางวันยังจะมีกิจกรรมสนุกๆใหเราไดชมกัน ซ่ึง
สวนมากเคาจะจัดกันท่ีบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ “Milky Way Square”น่ันเอง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

่ ่ ่ ่



นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสึคันนง เป็นหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน และเป็นวัดประจํา
ตระกูลโอดะ นอกจากน้ียังมีวัดบันโชจิซ่ึงโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตรหนาหน่ึง
ของยานโอสึ OSU เป็นเมืองท่ีผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม และยังเป็นจุดทองเท่ียวยอดฮิตท่ีสุด
ของนาโกยา ซ่ึงนอกจากคนญ่ีป ุนแลว นักทองเท่ียวตางชาติก็นิยมมาเย่ียมชมเชนกัน

จากนั้นเดินทางสู ถนนชอปป้ิงโอสุ ซ่ึงมีอายุประมาณ 400 กวาปี เป็นถนนการคาท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนัก
ทองเท่ียวเป็นอยางมากดวยมนตเสนหของบรรยากาศยานชนชั้นแบบด้ังเดิม ถนนชอปป้ิงน้ีประกอบไปดวยรานคามากมายกวา
1,200 ราน เรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัยไมวาจะเป็นน้ําหอม, เสื้อผา,
เครื่องสําอาง และรองเทาจากสารพัดย่ีหอดังและท่ีสําคัญคือราคาถูกมาก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

นาโกยา

ปราสาทนาโกยา

โอเอสิสนาโกยา

 เชา

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

ปราสาทแหงน้ี ถูกสรางขึ้นในสมัยเอโดะ ซ่ึงปัจจุบันตัวปราสาทถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑให
ความรูเกี่ยวกับปราสาทเกือบท้ังหมด ลักษณะเดนของปราสาทนาโงยาก็คือท่ีบริเวณปอม
ปราการของปราสาทมีปลาคารฟทองคํา ซ่ึงมีหัวเป็นสิงโตประดับอยู ถือวาเป็นปลาคารฟ
ทองคําประดับปราสาทซ่ึงใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

โอเอซิส 21 แลนมารคของยานซาเคเอะตั้งอยูใจกลางเมืองนาโกยาเป็นสิ่งกอสรางท่ี
ออกแบบคลายกับยานอวกาศ เป็นสิ่งกอสรางท่ีทําดวยกระจกและทอเหล็ก เป็นท่ีๆ รวม
รานอาหารมากมาย รานคาเฟ รานสินคาทองถิ่น รานเสื้อผา และพ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรม
นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงไฟในยามค่ําคืน ทําใหโอเอซิส 21 เป็นสถานท่ีท่ีมีเสนหนา
ดึงดูดใจ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ฟารม Bokka No Sato - เมืองทาคายามา - หมูบานชิราคาวา
โกะ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ปราสาทนาโกยา (ไมรวมคาเขาชมปราสาท ทานละ 500 เยน)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ศาลเจาโอสึคันนง (วัดเจาแมกวนอิมโอสึ)

ยานการคาโอสึ

เป็นวัดของนิกายชินงอน ในโอสึ ในนาโกยา และยังเป็นสวยหน่ึงของกลุมวัดท้ัง39ของโอ
วาริ วัดเจาแมกวนอิมท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองนาโงยาและเป็นวัดท่ีไดรับความนับถือจากชาว
ญ่ีป ุนเป็นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ
จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุมาไวยังเมืองนาโงยา วิหาร
หลักของวัดเป็นท่ีประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงน้ีแมจะถูกทําลายจากท้ังอุทกภัย
และอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

ยานชอปป้ิง Osu เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีกวา 1,200 รานคาและ
รานอาหาร ทุกชนิดของรานคารวมท้ังรานคาเครื่องใชไฟฟา, รานขายเสื้อผามือสองราน
อาหารและคาเฟ ท่ีเปิดอยู หางสรรพสินคาจะแออัดเสมอกับผูคนและเต็มไปดวยพลังงาน
หลายเหตุการณท่ีจะมีขึ้นตลอดท้ังปีรวมท้ังเทศกาลฤดูรอน Osu ในเดือนสิงหาคม Osu
Daido-chonin เทศกาลในเดือนตุลาคมและ Osu Setsubun Takarabune Gyoretsu

 คํ่า  HOTEL KOYO หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนดอกไมบกกะโนะซาโตะ ใหทานไดน่ังรถรางสัมผัสบรรยากาศภายในไร ชมความสวยงามของดอกไม
นานาพันธุอาทิ ดอกกุหลาบ, ลิลล่ี, ซาเวียร, ดอกเวอรจิเน่ีย และดอกโคเคีย หรือโคชิอะ ท่ีเบงบานตอนรับผูท่ีมาเยือน เก็บภาพ
ประทับใจท่ีแสนโรแมนติคกับมวลหมูดอกไมอีกท้ังฉากหลังยังเป็นโบสถสุดคลาสสิค

หมายเหตุ : รายการทองเท่ียวน้ีไมรวมคาบริการรถรางและคาบริการกิจกรรมอ่ืนๆภายในสวนและดอกไมท่ีจัดแสดงจะ
เปล่ียนแปลงตามฤดูกาล

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูคนท่ีเป็นมิตร

นําทานเท่ียวชม เมืองทาคายามา ท่ีไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา
แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว

นําทานสู หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานท่ีไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับ
บานในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีป ุนด้ังเดิม ชื่อน้ีไดมาจากคําวา กัสโช ซ่ึงแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานท่ีหลังคาชัน
ถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือท่ีพนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซ่ึง
โครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยางหนักในชวงฤดู
หนาวไดดี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้งอดีต ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซ่ึงยังคงความเป็นบานเมืองแบบ
ญ่ีป ุนด้ังเดิมอยางแทจริง

้ ่ ่



จากนั้นเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะ
โดะกวา 300 ปีกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเป็นเหลาสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน

ฟารม Bokka No Sato

ทาคายามา

ชิราคาวาโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นฟารมท่ีมีดอกไมมากมายไมวาจะเป็นดอกทิวลิป ดอกพิงคมอส สวนดอกกุหลาบ
อังกฤษ ดอกไอริส หรือทุงลาเวนเดอร (ในฤดูรอน) และอีกมากมายแขงขันกันอวดสีสัน
นับรอยสายพันธท่ีชูชอตระหงานตอนรับฤดูใบไมผลิ ใหทานไดเดินเลนและถายภาพ
บรรยากาศของทุงดอกไมละลานตา อีกท้ังยังมีบรรยากาศอันนารื่นรมชมความงามตาม
ธรรมชาติหลายอยางไปพรอมๆกัน ท้ังวิวทิวทัศนบางสวนของเทือกเขาแอลปตอนเหนือ
ของญ่ีป ุนท่ีปกคลุมไปดวยหิมะอันสวยงาม ท้ังฟารมเล้ียงแกะ ฟารมมา และกิจกรรมตาง
ๆ

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา บาย

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศาลเจาอิเสะ - หมูบานขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ - นางาชิมา
มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - อิออนมอลลนาโกยา

สวนดอกไมบกกะโนะซาโตะ รายการทองเท่ียวน้ีไมรวมคาบริการรถรางและคาบริการกิจกรรมอ่ืนๆภายในสวนและดอกไมท่ี
จัดแสดงจะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล

เมืองเกาซันมาชิซูจิ
เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HOTEL KOYO หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศาลเจาอิเสะ เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ไมมีท่ีไหนทดแทนไดสําหรับคนญ่ีป ุน ท่ีน่ีมีผูคนมากมายแวะเวียนกัน
มาสักการะบูชาตั้งแตกวา 2,000 ปีกอน โดยเป็นแหลงศูนยรวมทางจิตใจของชาวญ่ีป ุนมากท่ีสุดเลยทีเดียว ศาลเจาอิเสะประกอบ
ดวยศาลเจากวา 125 แหง โดยมีศาลเจาหลักคือ ในคู (ศาลเจาดานใน) และ เกะคู (ศาลเจาดานนอก) ซ่ึงมีผูคนเดินทางมากราบ
ไหวมากกวา 8 ลานคนตอปี

หลังจากสักการะสิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ศาลเจาอิเสะเป็นท่ีเรียบรอย ขามถนนไปไมเพียงกี่กาว จะเป็นท่ีตั้งของยานการคา ถนนโอคา
เงะโยโกะโจ ถนนคนเดินท่ีสรางขึ้นในสไตลยอนยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ บริเวณถนนสายน้ีนับวาเป็นสวรรคของนักชอปนัก
ชิม ท้ังของคาวของหวาน ท่ีสวนใหญพอคาแมคาตางจะทํากันสดๆใหดู ใหชิมกันหนาราน อีกท้ังของฝากและสินคาแฮนดเมด
มากมาย สําหรับใครท่ีชอบงานคราฟทแนะนําวาไมควรพลาดอยางย่ิง

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสูนาโกยา

นําทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ มิตซุยเอาทเล็ท ซ่ึงเอาทเล็ทน้ีเป็นสวนหน่ึงของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด
มีอาณาเขตบริเวณกวางขวางมาก เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่น
หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาท่ัวไป ซ่ึงมีสวนลดมากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนย
อาหารขนาดใหญไวคอยบริการนักทองเท่ียวอีกดวย

นําทานอิสระชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก มีสินคาจัดจําหนายมากมายไมวาจะเป็นเสื้อผา
กระเปา รองเทา และผลิตภัณฑเวชสําอาง เสริมความงาม อาหารเสริมชื่อดังของญ่ีป ุน ของฝากนานาชนิด ซ้ือของฝากกอนกลับ
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม สาเกญ่ีป ุน และ หากทานใดหลงใหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีไดเลย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ําตามอัธยาศัย

ศาลเจาอิเสะ

หมูบานขนมโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ

เป็นศาลเจาชินโตท่ีมีอายุเกาแกถึง 2,000 ปี ตั้งอยูทามกลางปาสนอายุหลายรอยปี ถือ
เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิแ์ละลึกลับท่ีสุดแหงหน่ึง ตําแหนงของศาลเจาจะขยับทุก 20 ปี
เน่ืองจากบูรณะ และสลับกันระหวางท่ี 2 แปลง ชาวญ่ีป ุนเชื่อวาสักครั้งหน่ึงในชีวิตตองมา
สักการะใหได

เป็นหมูบานเล็กๆ ท่ีจะนํานักทองเท่ียวยอนกลับไปศตวรรษท่ี 19 กับบานด้ังเดิมแปลกตา
และรานคาแผงลอย เรียกวา น่ีแหละญ่ีป ุนของจริง และยังมีรานขนมโบราณชื่อดังขายมา
มากกวา 300 ปี อะคะฟุกุ ท่ีใครไปเท่ียวก็มักจะซ้ือขนมไสถั่วหอแปง กลับไปคนละกลอง
สองกลอง จังหวัดมิเอะ

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต

อิออนมอลลนาโกยา

 บาย

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหลงรวมของแบรนเนมชื่อดัง
จากท่ัวโลก ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมา
ลดราคากัน

เป็นแหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา ท่ีมีของใหเลือกซ้ือแบบครบครัน

 คํ่า  SPRING SUNNY NAGOYA TOKONAME หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดเวลาอันสมควร นําทานสู สนามบินนาโกยา เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

10.25 น. เหินฟาสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไลน เท่ียวบินท่ี JL 737

บาย

14.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร เชา

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. 

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน 

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**
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คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 10,000 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 3500 เยน /ทริป/ตอทาน

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําท้ังหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบให
กับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
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2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


