✓
ชมหมู่บา้ นชิราคาวาโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่
ได้ขนึ ้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
✓
อาบนา้ แร่แช่ออนเซ็นแบบญี่ปนุ่ 3 คืน
(พิเศษ! ไพรเวทออนเซ็นสุดหรูในห้องพัก 1 คืน)
✓
ชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนพฤกษชาติที่ตงั้ อยูบ่ ริเวณใจ
กลางเมืองคานาซาวะ
✓
ชมเทศกาลประดับไฟหลากสีสุดแสนโรแมนติกที่สวน
นาบานะ โนะ ซาโตะ
✓
ช้อปปิ ้งจุใจที่ย่านสถานทีคานาซาว่า ย่านซาคาเอะ
และอิออน พลาซ่า
วันที่

เส้นทาง

วันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย. 63
วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
ตลาดเช้า – กระเช้าชินโฮตากะ – คานาซาว่า - ช้อปปิ ้งย่าน
สถานีคานาซาว่า
สวนเคนโระคุเอ็น – ตลาดโอมิโจ - ย่าน่โรงนา้ ชาฮิงาชิชายะ

วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 63
วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63
วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63
วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63
วันพุธที่ 15 เม.ย. 63

หน้าผาโทจินโบ - วัดไดฮนซัง เอเฮจิ - ทะเลสาบบิวาโกะ - มิต
ซุยเอ้าท์เลท - เมืองมิเอะ - สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
เมืองนาโกย่า - ศาลเจ้าอัตสึตะ - ย่านซาคาเอะ – เก็บสตรอว์
เบอร์รี่ – อิออน พลาซ่า – นาโกย่า
นาโกย่า – กรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า สงกรานต์ไพรเวทออนเซ็น 7D4N (TG)

อาหาร
เช้า
-

อาหาร
กลางวัน
-

อาหาร
เย็น
-

-

-

-

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนเดินทาง

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
กรุ งเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า
– ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
00.05 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนหลั
ุ่ งจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศญี่ปุ่ นแล้ว น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้า นชิราคาวาโกะ
หมู่บา้ นที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เมื่อปี ค.ศ. 1995 โดยองค์การยูเนสโก ท่านสามารถชมความ
สวยงามของบ้านญี่ปนุ่ แบบโบราณที่มีรูปทรงแปลกตาไม่เหมือน
ใคร เป็ น บ้านที่มี ห ลังคาทรงสามเหลี่ย มหน้าจั่วทาจากหญ้า
หนาๆ เรีย กว่าทรง “กัส โซสึคุริ” ดูแล้วคล้ายกับการพนมมือ
เพื่อเป็ นการป้องกันตัวบ้านจากการปกคลุมของหิมะที่ตกลงมาเป็ นจานวนมากในช่วงฤดูหนาวและให้หมิ ะ
ไหลลงมาได้ง่ายนั่น เอง ให้ท่านเดิน เล่น ชมบรรยากาศอัน สวยงามพร้อมกับ ถ่ ายรู ป เป็ น ที่ระลึก ตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าที่แฝงไปด้วยมนต์
เสน่หอ์ ันน่าหลงใหลที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมมากนัก รวมถึงบ้านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปนุ่ ขนานแท้
ร้านขายสาเกแบบญี่ปนุ่ ที่หาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบนั
และลายบานหน้าต่างที่เป็ นเอกลักษณ์ วางตัวเรียงกันเป็ นแถว
อยู่ภายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้รบั สมญานาม
ว่ า “ลิ ต เติ้ล เกี ย วโต” จากนั้น น าท่ า นชมย่ า นเมื อ งเก่ า ซั น มาชิ ซู จิ ย่ า นที่อ นุ รัก ษ์ บ ้า นเรื อ นและ
สภาพแวดล้อมในสมัยเอโดะรวมถึงการดาเนินชีวิ ตแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็ นอย่างดีท่านสามารถเพลิดเพลิน
กับ บรรยากาศอัน เก่าแก่ สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ ายรู ป เป็ น ที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีสินค้า
พืน้ เมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปนุ่ ดัง้ เดิมให้ท่านได้เลือกซือ้ กันอีกด้วย

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า สงกรานต์ไพรเวทออนเซ็น 7D4N (TG)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Takayama Hida Plaza Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D )
https://www.hida-hotelplaza.co.jp/

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้าแร่
นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
สถานีคานาซาว่า
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ตลาดเช้ า – กระเช้ า ชิ นโฮตากะ – คานาซาว่ า – ช้ อ ปปิ้ งย่าน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาทุกท่านสู่ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมตลาดเช้า ริมฝั่งแม่นา้
มิยากาว่า พร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าในบรรยากาศแบบสมัยโบราณ ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้ เลือกชม
ผัก ผลไม้ ขนมพืน้ เมือง และของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางขึน้ กระเช้าชินโฮตากะ (Shin Hotaka
Ropeway) อี ก หนึ่ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยอดฮิ ต ของโอคุ ฮิ ด ะ
(Okuhida) เพราะที่นี่นั้น เรีย กได้ว่าเป็ น หนึ่งในกระเช้าที่เป็ น
เอกลักษณ์ที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ เลย โดยจะขึน้ ไปยัง
ยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ(Oku-Hotakedake) วิวที่จะได้เห็นเวลาขึน้ กระเช้าสวยงามมากๆ แบบทัง้ สวย
ทั้งสูง การขึน้ กระเช้านั้นรวมๆแล้วจะมีระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดับด้านข้างของเทือกเขาโฮทาเกะ
(Hotake Mountain) ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ
(Oku-Hotakedake)ภูเ ขาที่สูงเป็ น อันดับสามของญี่ ปนุ่ จุดเด่น ของกระเช้าคือมีขนาดใหญ่สีสันสดใส
กระเช้าจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือช่วงแรกระยะทาง 200 เมตร ไปหยุดที่สถานี Nabedaira Kogen Station
บนสถานีนปี้ ระกอบด้วยศูนย์นกั ท่องเทีย่ ว ห้องอาบนา้ สาธารณะ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ต่างๆ จุด
ขึน้ กระเช้าช่วงที่ 2 ซึ่งเป็ นกระเช้าขนาดใหญ่ ระยะทาง 800 เมตร ขึน้ ไปยังสถานีดา้ นบนที่ระดับความสูง
ประมาณ 2,150 เมตร สถานีบนสุดให้บริการร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและดาดฟ้าชมวิวอันงดงาม
ของภูเขาและหุบเขา
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า ในจังหวัดอิชิคาว่า เป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม นอกจากนีค้ านาซาวะยังมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมย้อมที่โดดเด่นซึ่งรูจ้ กั กันในชื่อของ “คะกะ-ยูเซ็น”
งานชุบทองที่เรียกว่า “คานาซาวะ-ฮะกุ” เครื่องปั้ นดินเผา “คุตานิ-ยากิ” รวมถึงงานฝี มือแบบดั้งเดิมและ

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า สงกรานต์ไพรเวทออนเซ็น 7D4N (TG)

ความชานาญเฉพาะท้องถิ่นอีกหลายอย่าง ยิ่งไปกว่านัน้ คานาซาวะยังเป็ นเมืองที่ขึน้ ชื่อเรื่องอาหารทะเล
รสเลิศอีกด้วย
เดินทางช้อปปิ ้ง ย่านสถานีคานาซาว่า ซึ่งเป็ นสถานีที่ได้ชื่อว่า
เป็ นสถานีที่สวยที่สดุ ในโลก สถานีแห่งนีถ้ ูกออกแบบมาให้เป็ น
รู ป หลังคาที่คอยป้ องกัน ฝนหรือหิมะ เปรีย นเสมือนที่พัก พิง
ให้กับ ผู้ที่ผ่านมาแถวนี้ ทั้งยังมีร้านค้าต่างๆ ให้ท่ านได้เ ดิ น
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ ้ง
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Hotel Vista Kanazawa หรือเทียบเท่า (B / L / D)
https://www.hotel-vista.jp/en/hotels/kanazawa

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้าแร่
นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563
เช้า

สวนเคนโระคุเอ็น – ตลาดโอมิโจ – ย่านโรงน้าชาฮิงาชิชายะ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติ
แห่งนีต้ ั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและตั้งอยู่ใกล้กบั
ปราสาทคานาซาวะ เป็ นสวนที่ใช้เวลาในการสร้างยาวนานร่วม
2 ศตวรรษ ซึ่งในสมัยก่อนไม่เปิ ดให้คนภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม
สวนแห่งนี้ แต่ต่อมาได้มีการเปิ ดให้เป็ นสวนสาธารณะตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1871 ได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน 3 สวนที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปนุ่ และยังมีความสวยสมดุล
ที่สดุ ในบรรดาทัง้ สวนสามแห่งและสวนแห่งนีม้ ีจุดเด่นตรงบริเวณกลุ่มต้นสนคาราซากิ (karasaki) ที่มีการ
สร้างเชือกยึดเป็ นลักษณะคล้ายร่มคลุมเอาไว้เพื่อกันไม่ ให้หิมะหล่นลงมาทับทาให้กิ่งหักเสียหายในช่วง
ฤดูหนาว จากนัน้ พาท่านสู่ ตลาดโอมิโจ เป็ นตลาดเช้าที่ได้รบั
ความนิ ย มจนได้ส มญานามว่ า เป็ น “ครัว แห่ ง คานาซาวะ”
ตลาดแห่งนีค้ ลาคล่าไปด้วยคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอยู่
เสมอ ภายในตลาดมีร้านค้าประมาณ 170 ร้าน ที่ จ าหน่าย
อาหารทะเล ผั ก สด เนื้อ สั ต ว์ กั บ แกล้ม ขนม ของใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน ดอกไม้ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้ งั มีรา้ นอาหารให้ทุกท่านได้เลือกทานอีก

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า สงกรานต์ไพรเวทออนเซ็น 7D4N (TG)

เที่ยง
บ่าย

เย็น

ด้วย เช่น ซูชิหน้าต่างๆ และข้าวหน้าปลาดิบ หรือคนญี่ปนเรี
ุ่ ยกว่า “ไคเซ็นด้ง” ที่ท่านสามารถเลือกชนิด
ของอาหารทะเลได้ตามความชอบ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ย่านโรงน้าชาฮิงาชิชายะ (Higashi Chaya District) เป็ น
เขตร้านนา้ ชาในสมัยโบราณ บริเวณย่านนีอ้ าคารเก่าแก่ที่มีอายุ ไม่
น้อยกว่า 180 ปี ตั้งเรียงรายอยู่ ซึ่งสมัยเอโดะเขตร้านนา้ ชาฮิงาชิ
ชายะ เป็ นเขตร้านนา้ ชาที่ใหญ่ที่สดุ บนพืน้ ถนนจะปูดว้ ยหินตลอด
ทั้งสาย ทาให้ดูเป็ นบรรยากาศที่มีมนต์ขลังแบบญี่ปนุ่ เหมาะกับ
การถ่ายรูปเป็ นทีระลึกอย่างมาก ตลอดสองข้างทางในย่านนีย้ งั มีรา้ นขายของที่ระลึกและร้านคาเฟ่ สวยๆ
สไตล์ญี่ ปุ่น ตั้ง เรีย งรายอยู่ มากมาย ขนมยอดนิย มของที่นี่ น่ ัน ก็ คือซอฟท์ครีม ที่ถู ก เคลือบด้วยแผ่น
ทองค าเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มาเที่ย วที่แห่งนีแ้ ล้วไม่ได้ลองชิ มซอฟท์ครีมถือว่าพลาดเลย
ทีเดียว จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่อาวาระ ออนเซ็น แหล่งออนเซ็นขึน้ ชื่อของแถเมืองฟุคอุ ิ
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Awara Onsen Mimatsu หรือเทียบเท่า (B / L / D)
https://www.mimatu.net/

(พิเ ศษห้องพักที่นี่ เราทาจองเป็ นห้องพักแบบมีบ่อออนเซ็นภายในห้องพิเศษเฉพาะกรุ๊ปเรา
เท่านั้น)
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่าในน้าแร่นนั้
มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563
หน้าผาโทจินโบ – วัดไดฮนซัง เอเฮจิ – ทะเลสาบบิวาโกะ – มิต
ซุยเอ้าท์เลท – เมืองมิเอะ – สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม หน้าผาโทจินโบ เป็ นหน้าผาที่ยื่นออกไปในทะเล
ญี่ปนุ่ ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวขึน้ ชื่อของเมืองฟุคุอิและได้รับ
การจดทะเบียนเป็ น
ส ถ า น ที่ ท า ง
ธรรมชาติที่สาคัญของประเทศ หากมาแถวนีแ้ ล้ว พลาดไม่ได้
เลยที่จะต้องมาเยี่ยมชมที่แห่งนี้ จากนั้น นาท่านชม วัดไดฮน
ซั ง เอเฮจิ (Daihonzan Eihei-ji Temple) เป็ น วัด พิ เ ศษของ

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า สงกรานต์ไพรเวทออนเซ็น 7D4N (TG)

เที่ยง
บ่าย

เย็น

ศาสนาพุทธนิกายโซโตและเป็ นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานราว 750 ปี แล้ว ประกอบด้วยอาคารซึ่ง
รวมถึงประตูใหญ่และหอธรรมต่างๆ รวม 7 หลัง เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเล็กๆ ในจานวนนีม้ ีหอ้ งโถงใหญ่
ซันโชคะคุ (Sanshokaku Hall) ซึ่งมีภาพประดับฝ้าเพดานทัง้ สิน้ 320 ภาพ และเชื่อกันว่าหากใครสามารถ
หาภาพปลาคาร์พ (2 ภาพ) สิงโต (2 ภาพ) และกระรอก (1
ภาพ) เจอก็จะมีความสุขสมหวังในชีวิต ที่วัดแห่งนีม้ ีพระสงฆ์
มาปฏิบัติ ธรรมอยู่เป็ นจานวนมาก และยัง เปิ ดโอกาสให้ผูม้ า
เยี่ยมชมวัดได้สัมผัสกับประสบการณ์การนั่งสมาธิในแบบเซน
ได้นอกจากนีใ้ นวันที่ 20 สิงหาคมยังมีการจัดงาน เทศกาลลอย
ดวงประที ป ใหญ่ แ ห่ ง วั ด เอเฮจิ (Eihi-ji Temple Great Toro
Nagashi Festival) ซึ่งจะมีการลอยโคมไฟกระดาษกว่าหมื่นชิน้ ไปตามแม่นา้ อีกด้วย จากนั้นพาท่าชมวิว
ทะเลสาบบิวาโกะ ทะเลสาบนา้ จืดที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ ตัง้ อยู่ทางชายฝั่งทะเลสาบทางทิศใต้ ในอดีตเคย
เป็ นชุมทางสาคัญระหว่างเมืองเกียวโตและเมืองโตเกียว ปั จจุบันเป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดชิกะ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านช้อปปิ ้งที่ มิตซุยเอ้าท์เลท แหล่งเลือกซือ้ สิ่งของและเสือ้ ผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็ นร้านค้าต่างๆ
มากมายมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสาอาง เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา จากหลากหลาย
แบรนด์ชั้นนาให้ท่านเลือกซือ้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมิเอะ เมืองที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
มากมายทัง้ ทะเลและภูเขา มีความเจริญรุ่งเรืองทางการเกษตรและการประมง มีของกินอร่อยๆ มากมาย
ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และประเพณีโบราณแล้ว จังหวัด
มิเอะยังมีธีมพาร์คและแหล่งช้อปปิ ้งให้ได้เพลิดเพลินกันอีก และพาท่านชมเทศกาลแสดงไฟในฤดูหนาว
ที่ สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ท่านจะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศ
สุด มหัศ จรรย์ไ ปกับ อิ ล ลูมิ เ นชั่น หรื อ การประดับ ประดาไฟ
หลากหลายสี เต็มบริเวณพืน้ ที่ของสวนดอกไม้นาบานะโนะ ซา
โตะ ซึ่งในแต่ละปี จะมีการประดับตกแต่งไฟเป็ นธีมต่างๆ ให้ได้
ชมกันให้ท่านเต็มอิ่มกับการชื่ นชมความสวยงามของแสงไฟ
หลากสีสนั หรือถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Nagoya Castle Plaza Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D)
http://www.castle.co.jp/plaza/

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า สงกรานต์ไพรเวทออนเซ็น 7D4N (TG)

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เมืองนาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านซาคาเอะ – เก็บสตรอว์
เบอร์รี่ – อิออน พลาซ่า – นาโกย่า
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของญี่ปนุ่
รองจากเมืองโอซาก้า เป็ นเมืองที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจ และ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากนั้นนาท่านสู่ ศาลเจ้าอัตสึตะ
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็ นหนึ่งในศาลเจ้าที่สาคัญ
ที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์ญี่ปนุ่ ชิน
เมซูคุริ เป็ นที่ประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์และเป็ น
ที่ซึ่งเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็ นหนึ่งในสามของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ศกั ดิ์สิทธิ์ประจาจักรพรรดิญี่ปนุ่ ซึ่งในทุก
ปี จะมีผูม้ าสักการะประมาณ 6,500,000 คน พาท่านช้อปปิ ้งกันต่อที่ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ ้งชื่อดัง
ของเมืองนาโกย่า เป็ น ที่ตั้งของห้างสรรพสิน ค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึ งแบรนด์เนมมากมายทีต่ งั้ เรียงราย
อยู่ สองฝั่ งถนน เช่น แบรนด์ย อดนิย มอย่ าง H&M, Bershka,Old Navy, Adidas, Miu Miu, Gap, Zara,
Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ทากิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่ ให้ท่านสนุกสนานกับ
การเก็บผลไม้ ใหม่ๆ สดๆ จากต้นที่เรียงรายเป็ นทิวแถว และ
เต็มอิ่มกับการเก็บผลไม้ประจาฤดูกาลทานจากต้นกันอย่าง
เพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรือเลือก
ซือ้ มาไว้รบั ประทานได้ตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านช้อปปิ ้งที่
อิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชัน้ นานานาชนิด อาทิ นาฬิกา
, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้นและยังมีรา้ น 100 เยน สินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปนุ่ แต่
ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (B / L / D)

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 นาโกย่า – กรุงเทพฯ
00.30 น.

ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า ด้วยเที่ยวบิน TG 647

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า สงกรานต์ไพรเวทออนเซ็น 7D4N (TG)

04.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

****************************
อัตราค่าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ2ท่าน)

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

9 – 15 เม.ย. 63

64,999

59,999

54,999

6,000

•

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบิ น มีบริก ารสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากนา้ หนักหรือ
จานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีทเี่ สียชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า สงกรานต์ไพรเวทออนเซ็น 7D4N (TG)

เงื่อนไข:
1. คณะเดิน ทางต้องมีสมาชิก อย่ างน้อย 20 ท่านและทางบริษัท ต้องขอสงวนสิท ธิ์ใ นการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศ
ลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนัน้ จะถือว่าการสารองการ
เดินทางนัน้ ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปนุ่ อาจเจอ
ปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว
ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้
 ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเทีย่ วจะมีการแจ้ง
ยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชาระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนทีจ่ ะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
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3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นนั้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้ จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ การนาสิ่งของ
ผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อม
เสียและผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า สงกรานต์ไพรเวทออนเซ็น 7D4N (TG)

