


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ออน
เซ็น

HOTEL HIDA
PLAZA หรือเทียบ
เทา

3 ตลาดเชาเมืองทาคายามา - กระเชาไฟฟาชินโฮทากะโรปเวย (ชินโฮดากะ) - ถนนนะ
กะเซ็นโด - ออนเซ็น

HOTEL ENAKYO
KOKUSAI หรือ
เทียบเทา

4 สวนโอบาระ - เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแดง - หุบเขาโครันเค - สะพานไทเงะ
ทะสึเคียว - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกยา

HOTEL
INTERNATIONAL
NAGOYA หรือ
เทียบเทา

5 นาโกยาทีวีทาวเวอร - วัดนิตไทจิ (วัดคาคูโอะซัง) - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ
- อิออนมอลล โทะโกะนาเมะ - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

13 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 ฿48,900 ฿44,900 ฿39,900 ฿6,000



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก
การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเห
ตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา
21.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สายการบินไทย เจาหนาท่ี

บริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายในประเทศ
ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคนคับค่ังท่ีสุดใน
ประเทศอีกดวย

เชา
00.05 น. ออกเดินทางสู สนามบินเซ็นแทร โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร เมืองนาโกยา หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวา ซ่ึงยังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และ ไดรับเลือกจากองคกรยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก
ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บานในสไตล กัสโซ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบาน
สามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาว

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา หรือท่ีเรียกอยางหน่ึงวา “ลิตเติ้ล เกียวโต” มีกล่ินอายของประวัติศาสตร ท่ีเพียบพรอมดวยธรรมชาติ
และทัศนียภาพท่ีสวยงามมากมาย ซ่ึงกอใหเกิดเป็นแหลงวัฒนธรรมอันล้ําคา

นําทานเขาสู ยานเมืองเกาซันมาชิชูจิ ท่ียังคงอนุรักษบานเรือนและสภาพแวดลอม สมัยเอโดะ ไวไดเป็นอยางดี ชมการดําเนินชีวิตแบบ
ด้ังเดิมท่ีทานจะตองประทับใจ พรอมเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ในสไตลญ่ีป ุนแทๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเกาแก

นําทานเขาสูท่ีพัก

พักท่ี HOTEL HIDA PLAZA หรือเทียบเทา

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

สัมผัสกับการแชน้ําแรสไตลญ่ีป ุน หรือท่ีเรียกกันวา การอาบออนเซ็น ใหทานไดผอนคลายความเมื่อยลาจากการ เดินทาง และชาวญ่ีป ุนยัง
เชื่อกันวาการอาบน้ําแรนั้นจะทําใหผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกดวย

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1 เทอมินอล
สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซ็ทอาหารญ่ีป ุน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เซ็ทอาหารญ่ีป ุน
 HOTEL HIDA PLAZA หรือเทียบเทา



หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบบานทรงไทย มี
การเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต ไมวาจะ
เป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนินชีวิต
แบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็นอยางดี

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ใหทานอิสระ
กับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแชน้ําแรสระรวม สวน
มากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

รับ
ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม

นําทานชมบรรยากาศของ ตลาดเชาเมือง
ทาคายามา สัมผัสวิถีชีวิตของผูคนในยาม
เชา อากาศเย็นสบาย และความเรียบงายของ
เมืองแหงน้ีเป็นอีกสถานท่ีในแดนปลาดิบท่ี
นาศึกษาและเรียนรู ซ่ึงเต็มไปดวยรานคา
แบบพ้ืนเมือง ผัก ผลไม ผลิตภัณฑท่ีเก็บมา

จาก
ไร

สดๆ ของชาวบานแถบนั้น

นํา

ทานเดินทางไป
น่ังกระเชาไฟฟา

ชินโฮทากะ เดินทางสูจุดพักชมวิวท่ีทุก
ทานสามารถอ่ิมเอมไปกับทัศนียภาพแหง
เทือกเขาแอลปแหงญ่ีป ุนตอนเหนือน้ีได

บาย

รับประทานอาหารกลาง
วัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็
ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทุกทานยอนเวลาเขาสูเสนทางสายประวัติศาสตรของญ่ีป ุนคือ ถนนนะกะเซ็นโด อดีตเป็นสถานท่ีท่ีมีความสําคัญตอเมืองเอโดะ
(โตเกียวในปัจจุบัน) และเมืองเกียวโต ดวยความท่ีเป็นสวนหน่ึงของเสนทางสายประวัติศาสตรโทไคโด (ถนนซ่ึงสรางขึ้นเพ่ือเชื่อมเมืองโอโดะ
และเกียวโตในอดีต) ถนนเสนน้ีจึงเปรียบเสมือนเสนเลือดหลอเล้ียงผูท่ีสัญจรผาน

นําทานเขาสูท่ีพัก

พักท่ี HOTEL ENAKYO KOKUSAI หรือเทียบเทา

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟตอาหารญ่ีป ุนพรอมขาปู)

สัมผัสกับการแชน้ําแรสไตลญ่ีป ุน หรือท่ีเรียกกันวา การอาบออนเซ็น ใหทานไดผอนคลายความเมื่อยลาจากการ เดินทาง และชาวญ่ีป ุนยัง
เชื่อกันวาการอาบน้ําแรนั้นจะทําใหผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกดวย

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซ็ทอาหารญ่ีป ุน

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตอาหารญ่ีป ุนพรอมขาปู
 HOTEL ENAKYO KOKUSAI หรือเทียบเทา



ตลาดแหงน้ีไดเริ่มขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ เพ่ือเป็นตลาดซ้ือขายขาว, ตนหมอน, และดอกไมนานาชนิด
จนกระท่ังเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไรชาวนาไดเริ่ม
นําผักผลไมมาขายท่ีตลาดแหงน้ี จนเป็นท่ีรูจักในนามของ “ตลาดเชา”

เป็นกระเชาขึ้นเขาแรก ของประเทศญ่ีป ุนท่ีสรางขึ้นมาแบบสองชั้น ท่ีใหสามารถขนคนไดเยอะ เพ่ือ
ขึ้นยอดเขาท่ีสูงเป็นอันดับสามของญ่ีป ุน เป็นกระเชาในทาคายามา ซ่ึงมีกระเชาแบบสองชั้น ซ่ึงตั้ง
อยูในเขตโรงแรม

เป็นหน่ึงใน 5 ถนนเสนทางโบราณท่ีใชในการเดินทางสูเมืองเอโดะ โดยท่ีเสนทางน้ีเชื่อมเอโดะกับ
เกียวโต ซ่ึงมีเพียงแคสองเสนทางท่ีเชื่อมสองเมืองน้ี

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ใหทานอิสระ
กับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแชน้ําแรสระรวม สวน
มากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

รับ
ประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมืองโอบาระ เพ่ือชม เทศกาลใบไมเปล่ียนสี
พรอมกับซากุระ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) งานเทศกาลท่ีสามารถ
ชมดอกซากุระท่ีออกดอกพรอมกับใบไมแดง ท่ีจัดขึ้นตลอดเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีรานอาหารแผงลอยสไตลญ่ีป ุนตั้ง
ขายในบริเวณงานอีกดวย และทานจะไดพบกับตน Shikizakura
ท่ีมีอายุมากกวา 100 ปีซ่ึงถือเป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัด
ไอจิ

จากนั้นเยือน

หุบเขาโครังเค เพ่ือใหทุกทาน ไดชม

ใบไมเปล่ียนสี
หุบเขาท่ีติดภูเขา

อิอิโมริสูง 254 เมตร ขึ้นชื่อวาเป็นจุดท่ีดี
ท่ีสุดแหงหน่ึงสําหรับชมใบไมเปล่ียนสีใน
ฤดูใบไมรวงของภูมิภาคน้ี ซ่ึงเต็มไปดวย

ตน
เม

เป้ิล ทิวทัศนของใบไมสี
แดงเหลืองจะเกิดขึ้น
ประมาณกลางเดือนถึง
ปลายเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี มีสะพานไมไท

เกะสึเคียว สะพานสัญลักษณประจําโครังเค ท่ีเป็นจุดถายภาพท่ีงดงามใหทานไดชม

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุพเฟตป้ิงยาง) ใหทานไดเลือกสรรอยางเต็มท่ีไมวาจะเป็นเน้ือสันใน เน้ือสันนอก เน้ือหมูสไลด

เน้ือไกหมักเครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ใหทานเลือกไดอยางตามใจชอบ เพ่ือมายางบนกะทะรอน พรอมท้ังน้ําจ้ิมสูตรพิเศษ นอกจากน้ี
ยังมีซูชินานาชนิด, อุดงรอ, พรอมท้ังของหวานมากมาย เคก, ผลไม และไอศครีม ใหเลือกอยางจุใจ

นําทานเพลิดเพลินไปกับ แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ แจสดรีม เอาทเลท ท่ีอยูในเขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ท่ีน่ีเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีสามารถ
เพลิดเพลินกับการซ้ือของจนลืมเวลา อาคารของท่ีน่ีสรางแบบเปิดเพ่ือใหแสงขางนอกสองลงมา ตรงทางเดินมีชายคาย่ืนออกมา จึงสามารถ
เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงไดไมวาอยูในสภาพอากาศแบบไหน

นําทานเดินทางสู สวนดอกไม นาบานะ โนะซาโตะ พรอมชมการประดับไฟท่ีย่ิงใหญท่ีสุด สําหรับท่ีน่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมซ่ึง
มีดอกไมสวยๆ มากมายพรอมหลากหลายกวา 40 ชนิด ซ่ึงรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ซ่ึงเบงบานตามฤดูกาล ซ่ึง
ทานสามารถรื่นรมยกับความงามของดอกไม ไมวาจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัยภายในสวน พรอมคูปองมูลคา 1,000 เยน

นําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา เมืองใหญท่ีสุดในภูมิภาคชูบุ ซ่ึงอยูตรงกลางของประเทศญ่ีป ุน บริเวณรอบๆ นาโกยามีแหลงผลิตสินคา
การเกษตร ปศุสัตว และประมงท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน อีกท้ังยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต, ยานอวกาศ, เครื่องจักร



เทศกาลใบไมเปล่ียนสีพรอมกับซากุระ (ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

และเซรามิก ฯลฯ

พักท่ี HOTEL INTERNATIONAL NAGOYA หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนโอบาระ (สวนซากุระ 4 ฤดู) เป็นสถานท่ีท่ีทานสามารถชมใบไมแดงไปพรอมกับดอกซากุระใน
ชวงปลายปีได โดยจุดเดนของท่ีน่ีก็คือสีสันของใบเมเป้ิลท่ีตัดกับสีชมพูของดอกซากุระทําใหเป็น
สวนท่ีมีความสวยงามอยางมาก ซ่ึงซากุระของท่ีน่ีเป็นซากุระพันธุท่ีมีชื่อวา SHIKI ZAKURA
(FOUR SEASON CHERRY BLOSSOM) ท่ีจะบานสองครั้งใน 1 ปี คือ ฤดูใบไมผลิ และฤดู
ใบไมรวง

เทศกาลท่ีจัดขึ้นทุกปี เน่ืองดวยตนซากุระในบริเวณน้ีเป็นสายพันธุท่ีออกดอกได 2 ครั้งตอปี จึง
ทําใหเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียว ท่ีชื่นชอบความงดงามของสีสันของใบไมเปล่ียนสี

เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ สูง 254 เมตร ใกลเมืองนาโงยา ขึ้นชื่อวาเป็นจุดท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงสําหรับ
ชมใบไมเปล่ียนสีในฤดูใบไมรวงของภูมิภาคชุบุ และเป็นท่ีตั้งของวัดโคจาคุจิ(Kojakuji Temple)
รอบๆวัดจะเต็มไปดวยตนเมเป้ิล

จุดท่ีสวยท่ีสุดคือเสนทางริมแมน้ําโทโมเอะ ในหุบโครังเคย สัญลักษณของหุบเขาท่ีทุกคนนึกถึงและ
ตองมาเยือนก็คือ “สะพานไทเงะทะสึเคียว” สีแดงสดท่ีเพ่ิงทําการปรับปรุงให และเปิดใชอีกครั้งเมื่อ
พ.ศ. 2550 ท่ีผานมาน้ีเอง ใหทานพักผอนและชมความงามไดตามอัธยาศัย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุพเฟตป้ิงยาง

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหลงรวมของแบรนเนมชื่อดังจากท่ัวโลก
ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคากัน

เป็นสวนท่ีจัดแสดงสวนยามค่ําคืนในฤดูหนาวดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซ่ึงทําใหเป็น
สถานท่ียอดนิยมของคูรักท้ังปี ซ่ึงไฮไลทหลักของท่ีน่ีเลยก็คืออุโมงคประดับไฟท่ีมีความยาวประมาณ

่ ่ ่ ้

 HOTEL INTERNATIONAL NAGOYA หรือเทียบเทา

เชา

รับ

ประทานอาหารเชา ณ

หองอาหารของโรงแรม



อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

600 เมตร ท่ีมองดูเหมือนอุโมงคแหงสวรรคท่ีใครๆ ก็ไมควรพลาดท่ีจะมีถายรูปในอุโมงคแหงน้ี

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยากะซ่ึงแปล
วาสงบสุข

นํา

ทานขึ้นชมวิวเมือง
นาโกยาท่ี นาโก
ยาทีวีทาวเวอร ท่ี

น่ีเรียกไดวาเป็นจุดชมวิวยอดฮิตตลอดกาล
ของ
เมือง

แหงน้ี และท่ีสําคัญตึก
แหงน้ีเป็นหอสง
สัญญาณโทรทัศนแหง

แรกในประเทศญ่ีป ุน มีความสูงอยูท่ี 180 เมตร มีท้ังหมด 5 ชั้น บริเวณชั้น 1 จะมีพ้ืนท่ีสี่เหล่ียมจัตุรัสท่ีสามารถเงยหนามองขึ้นไปถึงจุด
สูงสุดของทาวเวอรได และจุดไฮไลทอยางหอชมวิวนั้นอยูสูงจากพ้ืนดิน 100 เมตร ในวันท่ีอากาศปลอดโปรงจะสามารถมองเห็นเมืองกิฟุและ
จังหวัดมิเอะดวย

นําทานเขาชม วัดนิตไตจิ วัดไทย-ญ่ีป ุน ท่ีน่ีสรางขึ้นในปีค.ศ. 1904 เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปท่ีไดรับ
พระราชทานจากพระมหากษัตริยแหงสยามในปี ค.ศ.1900 วัดนิตไตจิเป็นวัดเพียงแหงเดียวในญ่ีป ุนท่ีไมไดเป็นของพุทธศาสนานิกายใดนิกาย
หน่ึง แตทุกนิกายผลัดเปล่ียนกันดูแล

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทานเดินทางนมัสการเจาแมกวนอิมท่ี วัดโอสุคันนอน สถานท่ีศักดิส์ิทธิแ์หงน้ีมีเทวรูปไมคันนอน เทพแหงความเมตตาในศาสนาพุทธ
ท่ีประดิษฐานในหองสักการะหลักซ่ึงแกะสลักโดยนักบุญในพระพุทธศาสนา ทานโกโบ ไดชิ อาคารปัจจุบันกอสรางขึ้นใหมเมื่อปี ค.ศ.1970
ภายในวัดมีหองสมุดซ่ึงรวบรวมคัมภีรโบราณในภาษาญ่ีป ุนและภาษาจีนมากกวา 15,000 เลม ซ่ึงหลายๆ เลมในจํานวนน้ีไดขึ้นทะเบียนเป็น
สมบัติของชาติหรือทรัพยสินทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ

จากนั้นเพลิดเพลินกับ ยานรานคาโอสุ แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ มีท้ังรานคา, รานอาหาร, CAFÉ, รานเครื่องใชไฟฟา และรานขายเสื้อผา
มือสอง

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู อิออนมอลล โทโคนาเมะ แหลงชอปป้ิงท่ีมีของใหเลือกมากมายท้ังแบรนดหรูตางประเทศ ในประเทศ
สินคาแฟชั่นท่ีกําลังเป็นท่ีนิยม ของเด็ก สุภาพบุรุุษและสุภาพสตรีรวมท้ังเครื่องหนัง และอุปกรณกีฬา และท่ีน่ีคุณจะไดพบกับแมวกวักยักษ
มาเนะกิเนะโกะซ่ึงถือไดวาเป็นเครื่องรางของญ่ีป ุนเชื่อกันวาแมวท่ียกอุงเทาขึ้นจะชวยเรียกเงินและลูกคา อิออนมอลลแหงน้ีเป็นบานขอ
งมาเนะกิเนะโกะท่ีใหญท่ีสุดในโลกตัวหน่ึง

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินเซ็นแทร เพ่ือเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหอสงสัญญาณโทรทัศน ท่ีเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุน สรางเสร็จในปี 1954 ตั้งอยูในใจกลางสวน
Hisaya Ōdori หอคอยแหงน้ีมีความสูง 180 เมตร และมีหอสังเกตการณหลักสองแหงท่ีความสูง
90 เมตร เป็นท่ีรูจักภายใตชื่อเลนของ "ทันเดอรทาวเวอร"

เป็นวัดท่ีเป็นหน่ึงในการเชื่อมความสัมพันธไทยญ่ีป ุน สรางขึ้นชวงรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 เมื่อปี พ.ศ.
2446 เป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมมสารีริกธาตุจากเมืองกบิลพัสดุท่ีลนเกลารัชกาลท่ี 5
พระราชทานใหญ่ีป ุน

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซ็ทอาหารญ่ีป ุน

เชา
00.30 น. ออก

เดินทางสู กรุงเทพฯ
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647

05.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋ว
รถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล
ท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภา
ยในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ี
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสาย

การ
บิน

โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ

ทางการเมือง การ
นัดหยุดงาน การ
กอจลาจล

อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ

วาตภัย อัคคีภัย

หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจาก
ทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของเมืองนาโกยา ซ่ึงเป็นวัดของนิกายชินงอนในโอสึ และยังเป็นสวย
หน่ึงของกลุมวัดท้ั ง39 ของโอวาริ วัดเจาแมกวนอิมท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองและเป็นวัดท่ีไดรับความ
นับถือจากชาวญ่ีป ุนเป็นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัด
กิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุมาไวยังเมืองนาโงยา วิหารหลัก
ของวัดเป็นท่ีประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงน้ีแมจะถูกทําลายจากท้ังอุทกภัยและอัคคีภัย
หลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

ยานชอปป้ิง Osu เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีกวา 1,200 รานคาและรานอาหาร
ทุกชนิดของรานคารวมท้ังรานคาเครื่องใชไฟฟา, รานขายเสื้อผามือสองรานอาหารและคาเฟ ท่ีเปิดอยู
หางสรรพสินคาจะแออัดเสมอกับผูคนและเต็มไปดวยพลังงาน หลายเหตุการณท่ีจะมีขึ้นตลอดท้ังปี
รวมท้ังเทศกาลฤดูรอน Osu ในเดือนสิงหาคม Osu Daido-chonin เทศกาลในเดือนตุลาคมและ
Osu Setsubun Takarabune Gyoretsu

ท่ีน่ีเป็นหางท่ีใหญท่ีสุดในแถบภูมิภาคชูบุ ใหอิสระกับทุกทานไดชอปป้ิงในแหลงชอปป้ิงแหงใหมมี
รานคาใหเลือกมากมาย ไมวาจะเป็นเสื้อผา รองเทา นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสําอางค และท่ีขาด
เสียมิได คือ ราน 100 เยน ท่ีทุกทานสามารถซ้ือหาของใชดี ๆ และของฝากนานาชนิดไดอยางสนุก
จุใจ

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1 เทอมินอล
สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายในประเทศ
ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคนคับค่ังท่ีสุดใน
ประเทศอีกดวย



กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระคามัดจํา
- การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะ

ทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทานโดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาล
ตางๆท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม
ตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดินทางทุกครั้ง) 

- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการคืนไม
วากรณีใดๆท้ังสิ้น

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดินทางอาจมีสิ่งผิด
กฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักทองเท่ียวเอง

สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ 10,000 บาท

ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทานั้น

- คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

- คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทานั้น

- คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท
ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

- หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

- สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

- บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

- คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให เป็นตน

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมตอทาน

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

- คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

พาสสปอรตจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯ
ทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร
เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึง
เป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ
๋ ่



ตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตองชําระคาใชจายสวน

ตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

- กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนินไดภายหลังจาก
ออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

- ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบิน
กอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม  กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการเปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับ
ผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

- ทางสายการบินไมรับจองท่ีน่ัง (LONG LEG) ลูกคาท่ีประสงคท่ีน่ังตรงน้ี ทางลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคานเตอรเช็คอินดวยตัวทานเองในวัน
เดินทางท่ีสนามบิน

- สายการบินไทยกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 20 กก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแลของทานน้ําหนัก
ไมเกิน 7 กก. และมีความ กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการบินอ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนัก
และจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

- การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได   50 % สวนสายการบินอ่ืนๆในเครือ STAR
ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์องสายการบิน

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือสูงกวา
มาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสาร
ท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทางสายการบินได)

การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ วันจันทร - อาทิตย
ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทางบริษัท จะดําเนินการ
เปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ
และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกกอนวันเดินทาง 
นอยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรท้ังหมด 100%

11-15 วันเก็บคาทัวร  50%

16-30 วัน เก็บคามัดจําท้ังหมด 100%

31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%

มากกวา 45 วัน คืนเงินท้ังหมด

หมายเหตุ ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน โณงแรม รานอาหาร
และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ีระบุไวท้ังหมด


