
#13188 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา 5 วัน 3 คืน หมูบานซิ
ราคาวาโกะ ชมดอกไมตามฤดูกาลที่ Bokka No Sato บิน JL
ทัวรญี่ปุน นาโกยา กุโจฮาจิมัง ทาคายามา มัสซึโมโต รานมีด พิพิธภัณฑกุโจฮะจิ
มัง ชมการสาธิตระบําพ้ืนเมือง ตลาดเชาทาคายามา ทาคายามาจินยะ ซันมาซิซูจิ
คามิโกจิ สะพานคัปปะบาชิ เขตเมืองเกาซึมาโกะ ชอปปงซาคาเอะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - กุโจ - พิพิธภัณฑกุ
โจฮะจิมัง - โอโดริแดนซ - ฟารม Bokka No Sato   

Takayama
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดเชาเมืองทาคายามา - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ชิราคาวา
โกะ - คามิโคจิ - สะพานคัปปะ - มัตสึโมโต   

Matsumoto
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 หมูบานซึมาโกะจุกุ - สถานีนาโกยา - ถนนอุมายมอน - ยานซาคาเอะ - นาโกยาทีวี
ทาวเวอร - โอเอสิสนาโกยา   

Nagoya
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 ฿44,900 ฿44,900 ฿44,900 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - รานซันซู - ชมการแสดง
ดาบวิชาอิไอกิริ - เมืองกุโจ - พิพิธภัณฑกุโจฮะจิมัง - โอโดริ
แดนซ - ฟารม Bokka No Sato

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

20.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคานเตอร R สายการบินเจแปนแอรไลน เจาหนาท่ีใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินเจแปนแอรืไลน เท่ียวบินท่ี JL738 สายการบินมี
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว

สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

นําทานสู รานมีด Hamono-ya Sansu เป็นรานท่ีเครื่องมีดตนตําหรับของเมืองเซกิ ซ่ึงมีประวัติยาวนานกวา 75 ปี สถาน
ท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคม
ตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิ้น ไมวาจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีด
สําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบท่ีชวยใหการเตรียมวัตถุดิบของคุณงายย่ิงขึ้

นอกจากน้ียังมีดาบญ่ีป ุน ขนมและเครื่องด่ืมเย็น ๆ จําหนายอีกดวย พรอมท้ังสามารถชมสุดยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ
ไดแบบใกลๆ ดวยการใชดาบซามูไรฟันฉับเดียวตนไผขาดเป็น 2 ทอน!!

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

่ ้



นําทานเดินทางสู เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองท่ีหลงเหลือบรรยากาศแบบยอนยุคสมัยอดีต กุโจฮาจิมังมีรางน้ําจํานวนมากจนถูก
เรียกวาเป็นเมืองแหงสายน้ํา ซ่ึงจะไดยินเสียงน้ําไหลสะทอนไปท่ัวท้ังตัวเมือง ดวยบรรยากาศท่ีทําใหหวนนึกถึงอดีตนั้น ทําให
ท้ังเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหน่ึงก็วาได เพียงแคเดินในเมืองแหงน้ี ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับยอนเวลาไปอดีตได
อยางแนนอน

จากนั้นชม พิพิธภัณฑกุโจฮะจิมัง ฮาคุรันคัง ท่ีรวบรวมเสนหของเมืองกุโจฮะจิมังเอาไว นักทองเท่ียวสามารถเรียนรูวิธีการ
รายรํากุโจโอโดริ ซ่ึงเป็นการรายรําประจําเมืองท่ีในทุกชวงฤดูรอนจะมีการจัดเทศกาลการรายรําสุดย่ิงใหญ 1 ใน 3 ของญ่ีป ุนขึ้น
โดยจะจัดตอเน่ืองกันถึง 33 คืน ตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนกันยายน นอกจากน้ียังมีโซนเรียนรูประวัติศาสตรและ
การรายรําจากผูรูอยางใกลชิด รวมถึงจุดจําหนายขนมและของฝากประจําเมืองกุโจอีกดวย

พรอมโชว การสาธิตระบําพ้ืนเมือง Odori Dance คือการเตนรําชนิดหน่ึงของญ่ีป ุน ผูแสดงจะแตงกายสีสันสดใสมารวม
เตนรํา เครื่องดนตรีประกอบไปดวย ชามิเซ็ง, กลองไทโกะ และขลุย ธีมหลักของงานก็คือการบาไปดวยกัน หรือ อาจจะมีชื่อเรียก
อีกอยางวางานเตนของคนบานั้นเอง

นําทานสู Bokka no Sato สวนดอกไมท่ีปลูกดอกไมไวหลากหลายสายพันธุ เชน ดอกทิวลิป , ลาเวนเดอร, และ Moss
Phlox สลับกันออกดอกบานตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ใหนักทองเท่ียวเขามาเย่ียมชมความงามไดตลอดท้ังปี
นอกจากสวนดอกไมแลว ท่ีน่ียังมีโซนกิจกรรมตางๆ เชน สนามเด็กเลน ฟารม พิพิธภัณฑงานไมตางๆ ใหทานไดอิสระ
เพลิดเพลินตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

พักท่ี Takayama Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

รานซันซู

ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ

 เชา

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อ
เสียงเรื่องการตีดาบญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ
มากมายกวา 3,000 ชิ้น

อิไอ คือ หน่ึงในศิลปะดาบญ่ีป ุนชนิดหน่ึงซ่ึงยังคงมีใหไดเห็นกันอยูในปัจจุบัน ลักษณะ
ของอิไอ หรือ บางท่ีเรียกวา “อิไอโด” ไมใชการชักดาบปะทะกันอยางดุเดือดกับคูตอสู
เหมือนอยางการฟันดาบไม “เคนโด” อิไอ คือ ศิลปะการชักดาบและการเก็บดาบเขาฝักใน
ทาน่ังอยางมีแบบแผนซ่ึงเป็นศิลปะท่ีไมรุนแรงจึงทําใหสามารถเรียนรูไดไมจํากัดเพศและ
วัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ตลาดเชาเมืองทาคายามา - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมือง
เกาซันมาชิซูจิ - หมูบานชิราคาวาโกะ - คามิโคจิ - สะพานคัปปะ -
มัตสึโมโต

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นญ่ีป ุนเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.

สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

Bokka no Sato (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

กุโจ

พิพิธภัณฑกุโจฮะจิมัง

โอโดริแดนซ

ฟารม Bokka No Sato

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูเกือบกึ่งกลางจังหวัดกิฟุ ตอนบนของกระแสน้ํานะกะระ หน่ึงใน 3 ธาร
น้ําบริสุทธิท่ี์ใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน มีการทําอาหารจําลอง คือ สิ่งท่ีทําเลียนแบบหนาตาอาหาร
ขึ้นมาใหเหมือนจริง โดยเรามักจะพบบอยๆบริเวณหนารานอาหารญ่ีป ุน ในตอนน้ีท่ีเมืองกุ
โจฮะจิมังนั้นการทําอาหารจําลองกําลังเป็นท่ีนิยมอยางมาก เป็นเมืองท่ีมีชือเสียงเรื่อง
ความงามพิสุทธิข์องสายน้ําใส เมื่อเดินชมเมืองท่ีใหบรรยากาศยอนยุคสูสมัยเอโดะ

เป็นพิพิธภัณฑในเมือง กุโจ ฮาจิมาน ซ่ึงจัดแสดงสิ่งของเกาและวัฒนธรรม แถมยังมีการ
แสดงใหไดชม ซ่ึงก็มีรานของท่ีระลึกใหเลือกซ้ืออยูดวย

เป็นการเตนรําชนิดหน่ึงของญ่ีป ุน ท่ีผูแสดงจะแตงกายสีสันสดใสมารวมเตนรํา เครื่อง
ดนตรีประกอบไปดวย ชามิเซ็ง, กลองไทโกะ และขลุย ธีมหลักของงานก็คือการบาไปดวย
กัน หรือ อาจจะมีชื่อเรียกอีกอยางวางานเตนของคนบานั้นเอง

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Takayama Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
้ ้ ่



นําทานสู ตลาดเชาทาคายามะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือเลือกชมผักสดผลไมหลากหลายชนิดอาหารพ้ืนเมืองท่ีนํา
มาปรุงสดๆสะอาด และยังมีเสื้อผา กระเปา ของแกะสลัก ของเลนของท่ีระลึกของพ้ืนเมืองตางๆมากมาย

นําทานชมดานนอกของ ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาทาคายามา ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เป็นท่ี
ทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ

จากนั้นชม LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซ่ึงเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปีกอน ท่ียังอนุรักษ
และคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนโบราณและ
รานคาตางๆ และบริเวณใกลเคียงยังมีสะพานขามแมนําสีแดงอันเป็นสัญลักษณของเมือง จุดถายรูปท่ีสวยเห็นลําธารใสไหลผาน
กลางเมืองอันงดงาม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนส
โกใหเป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปราง
ของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชม
ความงามในแตละปีไมตํ่ากวา 680,000 คน เลยทีเดียว

นําทานสู คามิโคจิ (Kamikochi) สถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีมีชื่อเสียงมากดวยทิวทัศน ท่ีสวยงามตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดนะงะโนะ (Nagano) เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีมีจุดชมวิวภูเขามากท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน มีสถานท่ีท่ีไดรับการกําหนดใหมี
ทิวทัศนทางธรรมชาติแสนพิเศษของญ่ีป ุน มีอุณหภูมิเฉล่ียอยูในระดับตํ่าตลอดท้ังปี อีกท้ังยังมีชื่อเสียงในดานรีสอรทฤดูรอนท่ี
อุดมไปดวยธรรมชาติ

จากนั้นชม สะพานคัปปะบาชิ (Kappabashi) สัญลักษณของคามิโกชิท่ีทอดขามแมน้ําอะซึสะเป็นสะพานแขวนท่ีทําดวยไม
หากยืนบนสะพานจะสามารถเห็นไดท้ังเทือกเขายะเกะตะเกะและเทือกเขาโฮตากะทางดานเหนือสวยงาม

นําทานเดินทางสู เมืองมัสซึโมโต

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร

พักท่ี Matsumoto Hotel หรือเทียบเทา

ตลาดเชาเมืองทาคายามา

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดแหงน้ีไดเริ่มขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ เพ่ือเป็นตลาดซ้ือขายขาว, ตนหมอน, และดอกไม
นานาชนิด จนกระท่ังเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของ
ชาวไรชาวนาไดเริ่มนําผักผลไมมาขายท่ีตลาดแหงน้ี จนเป็นท่ีรูจักในนามของ “ตลาดเชา”

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



วันท่ี 4 ซึมาโกะจุกุ - สถานีนาโกยา - ถนนอุมายมอน - ยานซาคาเอะ -
นาโกยาทีวีทาวเวอร - โอเอสิสนาโกยา

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ชิราคาวาโกะ

คามิโคจิ

สะพานคัปปะ

มัตสึโมโต

 บาย

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เสนทางคามิโคจิ” หรือหลายคนเรียกวา "สวิตเซอรแลนดญ่ีป ุน" ถือเป็นมงกุฎอัญมณีแหง
เทือกเขาแอลปญ่ีป ุน เพราะวาท่ีน่ีเป็นจุดชมทัศนียภาพอันงดงาม ซ่ึงสูงกวาระดับน้ําทะเล
ถึง 1,500 เมตร โดยมีความงดงามของแมน้ําอาซึซะ ท่ีมีสีสะทอนจากผืนน้ําดานลางเป็นสี
ฟาอมเขียว

สะพานสัญลักษณของคามิโคจิ เป็นสะพานแชวนท่ีทําจากไม สะพานน้ีจะทอดยาวขามแม
น้ําอะซึสะ เมื่อเดินขามจะสามารถเห็นผืนน้ําสะทอนกับเทือกเขาโฮทะเกะ

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซ่ึงมีประชาการคับค่ังมาก เป็นศูนยกลางความ
เจริญของทางใตของญ่ีป ุน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Matsumoto Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสู เขตเมืองเกาซึมาโกะ (Tsumago) เป็นหมูบานในหุบเขาคิโซ ท่ีเคยเป็นเมืองพักแรมลําดับท่ี 42 ใน 69 เมืองท่ีพัก
แรมในสมัยขุนนาง ตามเสนทางนากะเซ็นโด โตเกียวสูเกียวโต หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผูคนในเมืองตางปรับปรุงบานใหเขา
กับยุคสมัย หมูบานเกาแกไดหายไป ซึมาโกะ จุกุ เป็นหน่ึงในโครงการแรกๆ ของประเทศท่ีอนุรักษและคงรูปแบบของสิ่งปลูก
สรางสมัยเอโดะ และยังเป็นหมูบานเอโดะท่ีสวยติดอันดับ 1 ใน 50 ของประเทศ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย กับยานชอปป้ิงในเมืองนาโกยา เชน สถานีเจอารนาโกยา สถานีรถไฟหลักของเมืองนาโกยา ซ่ึงมี
หางสรรพสินคาใหญๆ อยูมากมาย รวมถึงแหลงสินคาแบรนดเนม ย่ีหอตางๆ ถนนอุมายมอน ถนนสายอาหารท่ีมีชื่อเสียงของ
เมืองนาโกยา ของขึ้นชื่อ เชน ขาวหนาปลาไหล ปีกไกทอด ราเมน

ชอปป้ิงยานซาคาเอะ ถือเป็นหน่ึงในยานทองเท่ียวและแหลงชอปป้ิงสําคัญของเมืองนาโกยา ซ่ึงประกอบไปดวยแลนดมารคท่ี
สําคัญของเมือง ไดแก หอคอยนาโกยาทีวีทาวเวอร (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารท่ีมีรูปทรง
เหมือนยานอวกาศ นอกจากนั้นแลว ในยานซากาเอะยังมีศูนยการคา รานขายสินคาแฟชั่นแบรนดเนม และรานอาหารหลาก
หลายราน รวมถึงรานขายสินคาลดราคายอดนิยม

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

พักท่ี Nagoya Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน

หมูบานซึมาโกะจุกุ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานอันเกาแกท่ีตั้งอยูในจังหวัดนากาโน เป็นท่ีรูจักกันดีวาเป็นเมืองแหงโรงแรม
สไตลญ่ีป ุน ในอดีตท่ีน่ีเป็นเสนทางการคาท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีหุบเขาคิโสะ ซ่ึงทําใหท่ีน่ีมีความ
เจริญล้ําหนากวาท่ีอ่ืนๆ ในยุคเดียวกัน ปัจจุบันไดรับการบูรณะใหเหมือนเมืองแหงยุคเอ
โดะ ใหกลายเป็นแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอันยอดนิยมแหงหน่ึงของนากาโน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สถานีนาโกยา

ถนนอุมายมอน

 บาย

เป็นศูนยกลางการคมนาคมทางรถไฟท่ีสําคัญของเมืองและภูมิภาค Chubu อีกท้ังยังเป็น
จุดเชื่อมตอในการเดินทางไปยังจังหวัดหรือภูมิภาคอ่ืนๆ เพราะท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสถานี
รถไฟ JR, รถไฟใตดิน และรถไฟดวนชินคันเซ็นเอาไวดวยกัน สถานี Nagoya Station
จึงเป็นศูนยกลางการคมนาคมท่ีสําคัญมากเลยทีเดียว นอกจากน้ี ท่ีชั้นใตดินของสถานีนา
โงยายังมีแหลงชอปป้ิงขนาดใหญอีกดวย

นําทานชอปป้ิง ถนนอุมายมอน ถนนสายอาหารท่ีมีชื่อเสียงของเมืองนาโกยา ของขึ้นชื่อ
เชน ขาวหนาปลาไหล ปีกไกทอด ราเมน พรอมท้ังยังมีรานอาหารหลากหลายชนิดใหได
เลือกซ้ือเลือกทานอีกดวย



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

ยานซาคาเอะ

นาโกยาทีวีทาวเวอร

โอเอสิสนาโกยา

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

เป็นหอสงสัญญาณโทรทัศน ท่ีเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุน สรางเสร็จในปี 1954 ตั้งอยูในใจกลาง
สวน Hisaya Ōdori หอคอยแหงน้ีมีความสูง 180 เมตร และมีหอสังเกตการณหลักสอง
แหงท่ีความสูง 90 เมตร เป็นท่ีรูจักภายใตชื่อเลนของ "ทันเดอรทาวเวอร"

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

 คํ่า  Nagoya Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ

10.25 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจแปนแอรไลน เท่ียวบินท่ี JL 737 สายการบินมีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

14.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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
เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ

ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอ
ไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋ว เจแปนแอรไลน  2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล]  

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก

ระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15  **ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอ
วีซาตามท่ีสถานทูตกําหนด)

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน



วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน

**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน**

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 9,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

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

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด 

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 

ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น**

่ ่ ์



เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


