


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ	สนามบินชูบุ	-
เมืองทาคายามา	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคายาม
า	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	ออนเซ็น

พักที่	GUJYO
KOGEN	HOTEL
หรือระดับ
เดียวกัน

3 สวนเคนโระคุเอ็น	-	ยานฮิกาชิยามา	-	วัดเซนโคจิ
พักที่	NAGANO
TOKYO	REI
HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 บอน้ําพุรอน	หรือ	บอทะเลเดือด	ยูมิ-จิโกกุ	-	HAKUBASKI	RESORT	-
ปราสาทมัตสึโมโตะ

พักที่	PREMIER
HOTEL	CABIN
MATSUMOTO
หรือระดับ
เดียวกัน

5 ทะเลสาบบิวะ	-	ศาลเจาโอสึคันนง	/	วัดเจาแมกวนอิมโอสึ	-	อิออ
นมอลลนาโกยา	-	สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ
สนามบินชูบุ

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿59,900 ฿57,900 ฿56,900 ฿10,000



สะสมไมล	50%

บริการอาหารรอนทัง้ขาไป	-	ขากลับ
น้ําหนักกระเป าสูงสุด	30	กก.

21.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	2	สายการบินไทย	เคานเตอร	D	เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง	และผานขั้นตอนการเช็คอิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.05	น.	เหินฟาสู	สนามบินนาโกยา	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	TG	644

07.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาโกยา	ประเทศญีป่ ุน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสู
เมืองทาคายามา	จังหวัด	“ฮิดะ”	จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม	ผูคนที่เป็นมิตร
นําทานเที่ยวชม	เมืองทาคายามา	ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต	เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยัง

คงดูแลวัด	ศาลเจา	แมน้ํา	สะพาน	ตลาดเชา	และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว
นําทานสู	“หมูบานชิราคาวะโกะ	หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.1995

ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ	ซึง่เป็นแบบญีป่ ุนดัง้เดิม	ชื่อน้ีไดมาจากคําวา	กัสโช	ซึง่แปล
วา	พนมมือ	ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง	60	องศา	มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน	ตัวบานมี
ความยาวประมาณ	18	เมตร	และมีความกวาง	10	เมตร	ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึน้โดยไมใชตะปูแมแตตัว
เดียว	แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําชมความงามของเมืองทาคายามา	ซึ่งยังคงความเป็นบานเมืองแบบญี่ป ุนดั้งเดิมอยางแทจริงเดินชม	เขต

เมืองเกาซันมาชิซึจิ	ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน	และรานคานารัก	ๆ	ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะ
กวา	300	ปีกอน
ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ	ไมวาจะเป็นเหลาสาเก	ซุป

มิโสะชิรุ	ตุกตาซารุโบะโบะ	ซึ่งเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิว

พรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
พักที	่GUJYO	KOGEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน



เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GUJYO	KOGEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สวนเค็นโรคุเอ็น	คือ	สวนญี่ป ุนที่สวยงามที่สุด	มีพื้นที่	11.4	เฮกตาร	ตั้งอยู	บนจุดที่สูงทาง

ตอนกลางของ	เมืองคะนะซะวะ	ใกลกับปราสาท	คะนะซะวะ	ตระกูล	มาเอดะ	ซึ่งปกครองเขต	คากะ	ในยุคศักดินา
(บริเวณ	อิชิกาวา	และ	โตยามะ	ในปัจจุบัน)	ดูแลรักษาสวนแหงน้ีจากรุนสูรุน	จากสัดสวนและความงดงามทําให
สวนแหงน้ีไดรับการยกยองใหเป็นหน่ึงใน	สวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สุดในญี่ป ุนแหงหน่ึง
สวนเค็นโรคุเอ็น	มีสระน้ําขนาดใหญและ	เนินเขาที่สรางขึน้	รวมทั้งบานเรือนหลายหลังซึ่งอยูในสวน	สามารถ

เขาเยี่ยมชมไดทั้งหมด	สระน้ําขนาดใหญเรียกวา	“คาสุมิงาอิเกะ”	เปรียบไดกับทะเลเปิด	และเกาะซึ่งเชื่อวามีฤๅษี
อมตะที่มีพลังพิเศษอาศัยอยู	ถูกสรางขึน้ในสระดวยความหวังที่จะมีชีวิตยืนยาว	รวมถึงมีความเจริญรุงเรืองใน
ลาภยศ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	หมูบานฮิงาชิ	ชายะ	เป็นหน่ึงในหมูบานโรงน้ําชา	และแหลงผลิตชาชายะ	ในสมัยเอโดะเป็น

สถานบันเทิงใหแขกผูมาเยือนไดเพลิดเพลินไปกับการรองเพลงและเตนรําของเกอิชา
นอกจากน้ียังมีหมูบานอีก	2	แหงที่คลายคลึงกับที่น่ี	ไดแก	นิชิ	ชายะ(Nishi	Chaya)	และคาซุเอะ	มาชิ	ชา

ยะ(Kazuemachi	Chaya)	โดยหมูบานฮิงาชิ	ชายะเป็นหมูบานที่ใหญที่สุด	และนาสนใจที่สุด	ภายในหมูบานเปิด
บริการโรงน้ําชา	2	แหง	คือ	โรงน้ําชาชิมะ(Shima	Teahouse)	และโรงน้ําชาคาอิคาโระ(Kaikaro	Teahouse)
พรอมกับรานทองคําเปลวฮาคุซะ(Hakuza)	จําหนายทองคําเปลวสินคาประจําเมืองคานาซาวา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดเซ็นโกจิ	ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ป ุน	มาเป็นเวลากวา

1,400	ปี	วิหารเซ็นโกจิ	ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองคแรกที่เขามาสูประเทศญี่ป ุน	ดึงดูดผูเลื่อมใส
ศรัทธาจากทึกนิกาย	ในทุกๆปีจะมีนักทองเที่ยวมากกวา6ลานคน	มาเคารพสักการะสถาปัตยกรรมชิ้นเอกทาง
พุทธศาสนาแหงน้ี	จึงทําใหวัดเซ็นโกจิเป็นวัดที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนฝ่ังตะวันออก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่โรงแรม	NAGANO	TOKYO	REI	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สวน	Kenrokuen	คือ	สวนญี่ป ุนที่สวยงาม	มีพื้นที่	11.4	เฮกตาร	ตั้งอยูบนจุดที่
สูงทางตอนกลางของ	Kanazawa	ใกลกับปราสาท	Kanazawa	ตระกูล	Maeda
ซึ่งปกครองเขต	Kaga	ในยุคศักดินา	(บริเวณ	Ishikawa	และ	Toyama	ใน
ปัจจุบัน)	ดูแลรักษาสวนแหงน้ีจากรุนสูรุน	จากสัดสวนและความงดงามทําให
สวนแหงน้ีไดรับการยกยองใหเป็นหน่ึงในสวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สุดใน
ญี่ป ุน	สวน	Kenrokuen	มีสระน้ําขนาดใหญและเนินเขาที่สรางขึน้	รวมทั้งบาน
เรือนหลายหลังซึ่งอยูในสวน	นักทองเที่ยวสามารถเขาเยี่ยมชมไดทั้งหมด	สระ
น้ําขนาดใหญเรียกวา	“Kasumigaike”	เปรียบไดกับทะเลเปิด	และเกาะซึ่งเชื่อ
วามีฤๅษีอมตะที่มีพลังพิเศษอาศัยอยู	ถูกสรางขึน้ในสระดวยความหวังที่จะมี
ชีวิตยืนยาว	รวมถึงมีความเจริญรุงเรืองในลาภยศ	Kenrokuen	หมายถึง
“ปัจจัย	6	ประการ”	สาเหตุที่ไดชื่อน้ีเน่ืองจากคุณสมบัติ	6	ประการที่ทําใหเกิด
ทิวทัศนที่งดงามสมบูรณแบบของสวนแหงน้ี:	ขนาดใหญ	สงบ	มีลูกเลน	ความ
เกาแก	ทางน้ําไหล	และทัศนียภาพจากในสวน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ยานฮิกาชิยามา	ยานชุมชนเกาเเกของเมืองเกียวโตที่มีมาตั้งเเตยุคเอโดะ	สอง
ขางทางเต็มไปดวย	อาคารบานเรือน	อาคารไมทรงโบราณแบบญี่ป ุนดั้งเดิม
รานคา	รานกาแฟ	รานอาหาร	ที่มีการตกแตงรานไวอยางสวยงาม	นอกจาก
น้ันแถบน้ียังมีรานขายเครื่องถวยชามและของฝากอื่นๆ	ที่หาไดยาก	สามารถ
ซื้อกลับไปเป็นขอฝากได

วัดเซนโคจิ	เป็นหน่ึงในวัดที่มีความสําคัญ	และยอดนิยมแหงหน่ึงในประเทศ
ญี่ป ุน	เพราะเป็นพุทธแหงแรก	สรางขึน้ในศตวรรษที่	7	และเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปองคแรกที่เขามายังญี่ป ุน	วัดแหงน้ีไดมีการบูรณะขึน้มาใหม
เมื่อปี	1707	เขาไปจะพบกับหองโถงกลางของวัดที่ตกแตงไวอยางสวยงาม	เป็น
ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปตางๆ	จากน้ันจะเขาสูหองภายในที่มีแทนบูชา
และนําไปสูทางเดินหองใตดินที่มืดสนิท	เวลาเดินก็จะใชมือคลําหาทางไป
เรื่อยๆ	โดยจะไปเจอหวงประตูซึ่งอยูตรงกับตําแหนงพระประธานดานบนพอดี
ผูที่ศรัทธาเชื่อกันวาเมื่อทําแลวจะพบแตสิ่งที่ดีๆ	เหมือนมีแสงสวางนําทางชีวิต

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NAGANO	TOKYO	REI	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	JIGOKUDANI	MONKEY	PARK	นําทานผานประสบการณ	พิเศษ	ลิงแชออนเซ็น

กลางบอน้ําพุรอนธรรมชาติอยางใกลชิดริมขอบสระ	ชื่อชมความนารักของลิงที่อาศัยอยูกันเป็นฝูงใหญและมี
ความคุนเคยกับมนุษย	(หามจับหรือใหอาหารโดยเด็ดขาด)

ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมความนารักของลิงตามอัธยาศัย	(การชมลิงแชออนเซ็นนัน้จะสามารถชม
ไดหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศและตัวของลิงเน่ืองจากลิงทีล่งมาแชออนเซ็นเป็นลิงป า)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ฮากุบะสกี	ใหทานไดอิสระกับกิจกรรมหิมะและสกีตางๆใหเลน	เชน	สโนวโมบิล	สกี

สโนวบอรด	หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตลทานเอง
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนสกีในรูปแบบตาง	ๆ	มากมาย	(ไมรวมคาอุปกรณ	และคาเครื่องเลน

ประมาณ	5,000-15,000	เยน)	**	ทัง้น้ีการเลนกิจกรรมหิมะตางๆนัน้	ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ	และ
ปริมาณความหนาของหิมะ	ณ	เวลานัน้**

จากนัน้นําทานเก็บภาพประทับใจดานหนา	ปราสาทมัตซึโมโต	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	ปราสาท
อีกา	เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีดํา	และปีกดานตางๆ	ของปราสาทแผกางออกเหมือนปีกนก	สรางขึน้ในปี
ค.ศ.1590	โดย	อิชิคาวา	คาสุมาซะ	เพื่อใชเป็นที่พักของบรรดาเจาเมืองในอดีต
ปัจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจําชาติญี่ป ุนไดปรับใหเป็นพิพิธภัณฑสําหรับรวบรวมขอมูล

ประวัติศาสตรของญี่ป ุนและประวัติศาสตรของ	จังหวัดนากาโน	และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด	1	ใน	10
ของประเทศญี่ป ุน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวยบุฟเฟ ตป้ิงยางสไตลญีป่ ุนยากินิคุบริการ

เมนูเน้ือและหมู	คลุกเคากับน้ําซอสสไตลญี่ป ุน	พรอมทั้งของหวานแบบทานไมอั้น
พักที	่PREMIER	HOTEL	CABIN	MATSUMOTO	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



หามจับลิงแชออนเซ็น	หรือใหอาหารโดยเด็ดขาด	การชมลิงแชออนเซ็นน้ันจะสามารถชมไดหรือไมขึน้อยูกับ
สภาพอากาศและตัวของลิงเน่ืองจากลิงที่ลงมาแชออนเซ็นเป็นลิงป า
ฮากุบะสกี	(ไมรวมคาอุปกรณ	และคาเครื่องเลน	ประมาณ	5,000-15,000	เยน)	**	ทั้งน้ีการเลนกิจกรรมหิมะ

ตางๆน้ัน	ขึน้กับสภาพภูมิอากาศ	และปริมาณความหนาของหิมะ	ณ	เวลาน้ัน**

จิโกกุ	เมกุริ	คือบอน้ําพุรอนธรรมชาติที่เกิดขึน้ภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟ
ประกอบดวยแรธาตุที่เขมขน	อาทิ	กํามะถัน	แรเหล็ก	โซเดียม	คารบอเนต
เรเดียม	เป็นตน	และมีความรอนเกินที่จะลงอาบได	มีลักษณะแตกตางกันไปใน
เมืองเบปปุทั้งหมด	8	บอ	ตั้งชื่อใหนากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็น	ซึ่งก็ได
ผลกลายเป็นแหลงทองเที่ยวทําเงินของเมืองเบปปุ	นอกจากสปา	ออนเซ็นและ
โรงอาบน้ําที่มีอยูทั่วเมืองเบปปุ	โดยปกติแหลงน้ํารอนที่จะถือวาเป็นบอน้ําแร
ธรรมชาติไดน้ัน	จะตองมีอุณหภูมิของน้ําไมตํ่ ากวา	25	องศาเซลเซียส	และมีแร
ธาตุอยางนอย	1	ใน	19	ชนิด	ซึ่งแหลงน้ํารอนออนเซ็นในเบปปุเกินมาตรฐานน้ี
เยอะ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

HAKUBA	SKI	RESORT	ทานจะได	สัมผัสกับความสวยงามและความหนาว
เย็นของหิมะ	เพลิดเพลินกับการถายรูป	และชมวิวของภูเขาที่ปกคลุมดวยหิมะ
ขาวโพลน	ทุกทานจะไดสัมผัสกับการเลนหิมะและสนุกสนานกับการเลน	“สกี”
หรือเลือกสนุกกับ	“สโนวบอรด”

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	บริการทานดวยบุฟเฟตป้ิงยางสไตลญี่ป ุนยากินิคุบริการเมนูเน้ือและ
หมู	คลุกเคากับน้ําซอสสไตลญี่ป ุน	พรอมทั้งของหวานแบบทานไมอั้น

	พักที่	PREMIER	HOTEL	CABIN	MATSUMOTO	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานแวะเก็บภาพประทับใจกับชม	ทะเลสาบซสุวะ	เป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดในชินชู	ตั้งอยูทางตอน

กลางของลุม	น้ําซสุวะ	ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ	ที่น่ีเป็นตนน้ําของแมน้ําเทนยุ	ซึ่งไหลผานเมืองโอคา
ยะไปยังพื้นที่ตาง	ๆ	ที่มีทิวทัศนที่สวยงามและสุดทายไหลไปสูมหาสมุทรแปซิฟิก	ในอดีตผิวน้ําในทะเลสาบจะ
แข็งเป็นน้ําแข็งในชวงฤดูหนาว	ทําใหสามารถสนุกกับการเจาะรูน้ําแข็งเพื่อตกปลา	หรือการเลนสเก็ตน้ําแข็งใน
ทะเลสาบ
อยางไรก็ตามในปัจจุบันอากาศในหนาหนาวที่อุนขึน้ทําให	พื้นผิวน้ําไมเป็นน้ําแข็งทั้งหมด	ระหวางชวงที่พื้นผิว

ของทะเลสาบเป็นน้ําแข็งทั้งหมด	คุณจะไดสัมผัสกับประสบการณการแตกของพื้นผิวน้ําแข็งเสียงดังและการ
แตกของพื้นผิวก็จะเพิ่มขึน้อยางชา	ๆ



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสูนาโกยา	นําทานเดินทางสู	ศาลเจาโอสึคันนง	เป็นหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวน

อิมที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	และเป็นวัดประจําตระกูลโอดะ
นอกจากน้ียังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ	อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเป็นตัวประกัน	อันเป็นประวัติศาสตรหนา

หน่ึงของยานโอสึ	OSU	เป็นเมืองที่ผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม	และยังเป็นจุดทอง
เที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกยา	ซึ่งนอกจากคนญี่ป ุนแลว	นักทองเที่ยวตางชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเชนกัน	ทานจะ
ไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง	ทานอาหาร	และชมวัฒนธรรมโอตะคุอยางเต็มอิ่มที่ยานรานคา
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญ	หางฯ	อิออน	จัสโก	ซื้อของฝากกอนกลับ	อาทิ	ขนมโมจิ

เบนโตะ	ผลไม	และ	หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย

ชวงคํ่า
**เพื่อไมเป็นการเสียเวลาชอปป้ิงอิสระคํ่าตามอัธยาศัย**

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินนาโกยา	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	ตั้งอยูในจังหวัดชิงะ	ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของเมืองหลวงเกาเกียวโต	เน่ืองจากอยูใกลกับเมืองหลวงเกา
ทะเลสาบแหงน้ีจึงปรากฏอยูในวรรณกรรมของญี่ป ุนอยูบอยครั้ง	โดยเฉพาะใน
กวีนิพนธและบันทึกทางประวัติศาสตรยามสงคราม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดของนิกายชินงอน	ในโอสึ	ในนาโกยา	และยังเป็นสวยหน่ึงของกลุมวัด
ทั้ง39ของโอวาริ	วัดเจาแมกวนอิมที่ตั้งอยูใจกลางเมืองนาโงยาและเป็นวัดที่ได
รับความนับถือจากชาวญี่ป ุนเป็นจํานวนมาก	วัดเจาแมกวนอิมสรางขึน้ครั้ง
แรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ	จนเมื่อปี	1612	โทกุงาวะ	อิเอยาสุมีคําสั่ง
ใหยายศาลเจาจากกิฟุมาไวยังเมืองนาโงยา	วิหารหลักของวัดเป็นที่
ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม	วัดแหงน้ีแมจะถูกทําลายจากทั้งอุทกภัยและ
อัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ



00.30	น.	เหินฟาสูกรุงเทพ	ฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	647

05.10	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม	ทานละ	1,700	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2000	เยน	/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่

ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
5.	PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	10,000	บาท
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่นทานละ	2000	เยน	/ทริป/ตอทาน
ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ



เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1				ยกเลิกกอนวันเดินทาง	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	
2.2				ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	45	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ

3.	การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ
Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คาบริการทัง้หมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน
6.	ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน

มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง


