✓ ชมพิพิธภัณฑ์ดาบเมืองเซกิแหล่งตีดาบขึน้ ชื่อของญี่ปนุ่
✓ ชมบ่อนา้ โมเนต์ งดงามดั่งภาพวาด
✓ ชมบรรยากาศเมืองเก่า กุโจฮาจิมงั และ ทาคายาม่า
✓ ชมหมู่บ ้านชิราคาวาโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึน้
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
✓ ดื่มด่าบรรยากาศเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
✓ ขึน้ กระเช้า 2 ชัน้ สู่ยอดเขาชินโอตากะ
✓ ชมปราสาทมัตซึโมโต้ หรือ ปราสาทอีกาดาอันเลื่องชื่อ
✓ กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่อนั หอมหวาน
✓ ชมกิจกรรมประดับไฟอันยิ่งใหญ่ที่ นาบานะ โนะ ซาโตะ
✓ อาบนา้ แร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 2 คืน
วันที่
วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63
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

เส้นทาง
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
สิงคโปร์ – นาโกย่า – เมืองเซกิ – พิพิธภัณฑ์เซกิ ฮาโมโน –
บ่อนา้ โมเนต์ – เมืองกุโจฮาจิมัง – เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง – ทา
คายาม่า
ตลาดเช้า – เมือ งเก่า ซัน มาชิซูจิ – หมู่บ า้ นชิราคาวาโกะ –
กระเช้าชินโฮตากะ – มัตซึโมโต้
ปราสาทมัตซึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ – ไดโอะ วาซาบิ ฟาร์ม –
ทะเลสาบซูวะ – เก็บสตรอว์เบอร์รี่ – นาโกย่า
วัดโอสุคันนอน –ถนนช้อปปิ ้งโอสุ – ซากาเอะ – มิตซุยเอาท์
เลทแจ๊สดรีม – สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ – สนามบิน
นาโกย่า
นาโกย่า – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
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อาหาร
เช้า
-

อาหาร
กลางวัน
-

อาหาร
เย็น
-

-

-

วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 63
17.30 น.
20.10 น.
23.30 น.

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่
SQ 983
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 63
สิงคโปร์ – นาโกย่า – เมืองเซกิ – พิพิธภัณฑ์เซกิฮาโมโน – บ่อน้าโมเนต์
– เมืองกุโจฮาจิมัง – เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง – ทาคายาม่า
01.20 น.
09.05 น.

เที่ยง

ออกเดินทางต่อสู่เมืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่
SQ 672
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น นาโกย่ า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ ปุ่น
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ ปุ่น
แล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของจังหวัดกิฟุ เป็ นเมืองที่ขึน้ ชื่อในเรื่องการผลิตเครื่องมือที่ใช้
ส าหรั บ ตั ด ที่ มี คุ ณ ภาพ
นอกจากนี้แล้วยังมีชื่อเสียงในการตีดาบแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย
จากนั้น น าท่านชม พิ พิ ธภัณ ฑ์เ ซกิฮ าโมโน เป็ น พิพิธภัณฑ์ที่จัด
แสดงวิธีการตีดาบแบบโบราณโดยช่างตีดาบมืออาชีพ ที่ถูกถ่ายทอด
ภูมิปั ญ ญากัน มาอย่างยาวนาน น าท่า นเดินทางสู่ บ่อน้า โมเนต์
( Monet Pond) ห รื อ บ่ อน ้ า นิ ร น า ม ( Namonaki Pond /
Nameless Pond) ที่ศ าลเจ้าเนมิชิ เมืองเซกิ ขนาดของบ่อนา้
แห่งนีใ้ หญ่กว่าสนามเทนนิสเพียงเล็กน้อย ที่บ่อนา้ แห่งนีเ้ มื่อได้
มองดูปลาคาร์ฟหลากสีสนั แหวกว่ายผ่านกอบัวอยู่ในนา้ ใสแจ๋ว
สีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จึงไม่น่าแปลกใจที่บ่อนา้ แห่งนีจ้ ะได้ชื่อว่าบ่ อ
นา้ โมเนต์ เพราะคล้ายกับผลงานภาพวาดสีนา้ มันชุด “Water Lilies” ของ Claude Monet ศิลปิ นอิมเพรส
ชันนิสต์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่ตงั้ อยู่เกือบกึ่งกลาง
ของจังหวัด กิ ฟุและยังเป็ น เมืองที่หลงเหลือความงดงามของ
เมืองรอบปราสาท ซึ่งมีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกัน และรางนา้ ที่
สวยงามที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปนุ่ ให้ท่านชม
เมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมงั ที่มีบา้ นเรือนในสมัยอดีตเรียงราย
อยู่ อีกทัง้ เมืองกุโจฮาจิมงั เป็ นเมืองที่มีรางนา้ จานวนมาก จนถูก
ขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งสายนา้ เพราะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็จะได้ยินเสียงนา้ ไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัว
เมืองดูแล้วเป็ นบรรยากาศที่ทาให้หวนนึกถึงอดีตในบรรยากาศแบบย้อนยุคทาให้ทงั้ เมืองเสมือนกับเป็ น
อีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนีก้ ็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปอดีตได้
อย่างแน่นอน นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่หอ์ ันน่าหลงใหลที่
ยังคงรูปแบบเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบ้านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปนขนานแท้
ุ่
ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่นที่หาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปั จจุบันและลายบานหน้าต่างที่เป็ นเอกลักษณ์
วางตัวเรียงกันเป็ นแถวอยู่ภายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้รบั สมญานามว่า “ลิตเติล้ เกียวโต”
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Hida Plaza Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D )
https://www.hida-hotelplaza.co.jp/

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้าแร่
นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63 ตลาดเช้า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กระเช้าชินโฮ
ตากะ – มัตซึโมโต้
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาทุกท่านสู่ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการเดินเที่ยวชมตลาดเช้า ริมฝั่งแม่นา้ มิยากาว่า พร้อมกับ
สัมผัสวิถี ชีวิตยามเช้าในบรรยากาศแบบสมัยโบราณ ซึ่งท่าน
สามารถเลือกซือ้ เลือกชม ผัก ผลไม้ ขนมพืน้ เมือง และของที่ระลึก
ต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย นาท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ย่าน
ที่อนุรัก ษ์ บ ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมัยเอโดะรวมถึง
การด าเนินชีวิต แบบดั้งเดิ มไว้ได้เป็ นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสน
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

คลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนีย้ ังมีสินค้าพืน้ เมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปนุ่
ดัง้ เดิมให้ท่านได้เลือกซือ้ กันอีกด้วย
จากนั้น น าท่า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นชิ ร าคาวาโกะ หมู่บ ้าน
โบราณที่ได้รบั การตัง้ ให้เป็ นมรดกโลกด้วยบ้านรูปทรงที่แปลก
ตาไม่ เ หมื อ นใครนั้ น ก็ คื อ บ้า นทรงแบบ “กั ส โซ” โดยมี
เอกลั ก ษณ์ อ ยู่ ที่ ห ลั ง คาของตั ว บ้า นที่ อ อกแบบเป็ นทรง
สามเหลี่ยมยาวปิ ดลงมาจนเกือบถึงพืน้ เพื่อเป็ นการป้องกันตัว
บ้านที่อาจจะพังได้เมื่อเวลาที่หิมะตกลงมาเป็ นจานวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมู่บา้ นแห่งนี้
ตั้งอยู่เกือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อมอยู่โดยรอบ ทาให้มีอากาศที่เย็นตลอดทัง้ ปี และ
ในฤดูหนาวนัน้ จะเป็ นบริเวณที่มีหิมะตกมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของตัวเกาะ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและ
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิ น ทางขึ ้น กระเช้ า ชิ น โฮตากะ (Shin Hotaka
Ropeway) อี ก หนึ่ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยอดฮิ ต ของโอคุ ฮิ ด ะ
(Okuhida) เพราะที่นี่นั้น เรียกได้ว่าเป็ นหนึ่งในกระเช้าที่เป็ น
เอกลักษณ์ที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ เลย โดยจะขึน้ ไปยัง
ยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ(Oku-Hotakedake) วิวที่จะได้เห็น
เวลาขึ ้น กระเช้า สวยงามมากๆ แบบทั้ง สวยทั้ง สูง การขึ ้น
กระเช้า นั้น รวมๆแล้ว จะมี ร ะยะทาง 1,000 เมตร ไต่ ร ะดับ ด้า นข้า งของเทื อ กเขาโฮทาเกะ (Hotake
Mountain) ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ(OkuHotakedake)ภูเขาที่สงู เป็ นอันดับสามของญี่ปนุ่ จุดเด่นของกระเช้าคือมีขนาดใหญ่สีสนั สดใส กระเช้าจะ
แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือช่วงแรกระยะทาง 200 เมตร ไปหยุดที่สถานี Nabedaira Kogen Station บนสถานี
นี้ป ระกอบด้วยศูนย์นักท่ องเที่ยว ห้องอาบนา้ สาธารณะ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ต่างๆ จุดขึน้
กระเช้าช่วงที่ 2 ซึ่งเป็ นกระเช้าขนาดใหญ่ ระยะทาง 800 เมตร ขึน้ ไปยังสถานีดา้ นบนที่ระดับความสูง
ประมาณ 2,150 เมตร สถานีบนสุดให้บริการร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและดาดฟ้าชมวิวอันงดงาม
ของภูเขาและหุบเขา นาท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) เป็ น เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสอง
ของจังหวัดนากาโน่ มีจุดท่องเที่ยงที่สาคัญที่สุ ด คือ ปราสาทมัตสึโมโต้ ถือเป็ น 1 ใน ปราสาทดั้ ง เดิ ม ที่
สวยที่ สุ ด ของประเทศญี่ ปุ่ น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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เข้าพักโรงแรม Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
http://www.alpico-plaza-hotel.jp/

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้าแร่
นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้

วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63 ปราสาทมั ต ซึ โ มโต้ – ถนนนาคามาชิ - ไดโอะ วาซาบิ ฟาร์ ม –
ทะเลสาบซูวะ – กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่ – นาโกย่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น าท่ า นเข้า ชม ปราสามมัต สึโมโต้ (Matsumoto Castle)
หรือที่มีชื่อเรียกว่า ปราสาทอีกา ซึ่งถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1592
– 1614 เนื่องด้วยปี กด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือน
ปี นก และจุดเด่นของปราสาทนีค้ ือสี ซึ่งใช้โทนสีที่เน้นไปทางสี
เข้ม ดูมืด ทาให้รูส้ ึกถึงความยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม จึงทาให้
ได้ฉายานีม้ า โดยตัวปราสาทจะมีหอคอยและป้อมปื นเชื่อมต่อ
กับโครงสร้างอาคารหลัก รวมทั้ง ยัง ถู ก ตกแต่ ง ด้ว ยไม้ และมี ช่ อ งเก็ บ หิ น สาหรับ โจมตีศัต รู ช่ อ ง
สาหรับ ธนู แ ละหอสังเกตการณ์บนชั้น 6 อีกด้วย ปราสาทนีถ้ ูกใช้เป็ นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต
ปัจจุบนั หลังจากได้รบั การจัดตัง้ เป็ นสมบัติประจาชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็ นพิพิธภัณฑ์สาหรับรวบรวมข้อมูล
ประวัติ ศาสตร์ของญี่ ปุ่ นและประวัติ ศาสตร์ของนากาโน่ ใกล้ๆกันนั้นพาท่ านเดิ นชม ถนนนาคามาชิ
(Nakamachi Street) สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของเมือง โดยจะมีรา้ นค้าขายของที่ระลึกทามือต่างๆ ที่มี
เอกลัก ษณ์ไม่เ หมือนใคร ทั้ง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ต่า งๆ ให้ท่านสามารถนั่งพัก ได้ จากนั้น นาท่า น
เดิน ทางสู่ ไดโอะ วาซาบิ ฟาร์ม (Daio Wasabi Farm) เป็ น
ฟาร์มวาซาบิ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ ปนุ่ ครอบคลุมพืน้ ที่ 15
เฮกตาร์ โดยวาซาบิถือว่าเป็ นของนิยมคู่กันกับซูชิ ต้น วาซาบิ
สามารถเติ บ โตได้เ ฉพาะบริเ วณที่มีน ้าสะอาดเท่านั้น โดยมี
อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ที่ 10 –
15 องศาเซลเซียสและนา้ ต้องไม่ขุ่น นา้ เย็นและบริสทุ ธิ์จากหิมะ
ที่ละลายบนเทือกเขาทาให้วาซาบิของที่นี่มีคณ
ุ ภาพดีตลอดทั้ง
ปี ที่นี่มีกิจกรรมต่างๆที่เ กี่ย วกับ วาซาบิให้ทดลองทามากมาย
และที่พลาดไม่ได้เลยคือการลองลิม้ ชิมรสชาติของซอร์ฟครีม
รสวาซาบิ ให้ท่านเพลินเพลินกับบรรยากาศของไร่วาซาบิ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบซูวะ (Suwa
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุ ในชินชู ตัง้ อยู่ทางตอนกลางของลุ่มนา้ ซสุวะ ที่นี่ถือเป็ นต้นนา้ ของแม่นา้ เทนยุซงึ่
ไหลผ่านเมืองโอคายะไปยังพืน้ ที่ต่างๆ และสุดท้ายไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ทากิจกรรมเก็บ สตรอว์เบอร์รี่ ให้ท่านสนุกสนาน
กับ การเก็ บผลไม้ ใหม่ๆ สดๆ จากต้น ที่เรียงรายเป็ นทิวแถว
และเต็ มอิ่มกับ การเก็ บผลไม้ป ระจาฤดูก าลทานจากต้นกัน
อย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรือ
เลือกซือ้ มาไว้รบั ประทานได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนาท่า
เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนั ดับ 1 ของภูมิภายชูบุ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Nagoya Koukusai Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
https://nagoyakokusai.com/

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63 วัดโอสุคันนอน – ย่านการค้าโอสุ – ซากาเอะ – มิตซุยเอาท์เลทแจ๊สด
รีม – สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ – สนามบินนาโกย่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดโอสุคันนอน เป็ นวัดในพระพุทธศาสนา
ที่มีชื่อเสีย ง แรกเริ่มสร้า งขึน้ ในสมัย คามาคุร ะในจังหวัดกิฟุ
แล้วถูกย้ายมาตั้ง ณ ปั จจุบันในปี 1612 หลังจากนั้นพระอุโบสถ
ได้รบั ความเสียหายจากอุทกภัยซา้ ๆอย่างรุนแรง ดังนั้นอาคาร
ปั จ จุบ ัน จึง สร้า งขึ น้ ในศตวรรษที่ 20 วัต ถุป ระสงค์ห ลัก ของ
วัดแห่งนี้ คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของเทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์
Kobo Daishi ภายใต้หอ้ งโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคจุ ิที่จดั เก็บหนังสือภาษาญี่ปนุ่ และภาษาจีน จานวน
กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านีเ้ ป็ นสมบัติของชาติ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสาเนาที่เก่ าแก่
ที่สุด ของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวัติศาสตร์ตน้ กาเนิน ของญี่ป่ ุน จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ ้ง
ย่านการค้าโอสุ ย่านช้อปปิ ้งที่ผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีทงั้ ร้านขาย
เสือ้ ผ้า ร้านอาหาร ร้านขนม รวมไปถึงคนที่ชอบการ์ตูน เกมส์ และอนิเมะต่างๆ มีให้ทุกท่านได้เลือกซือ้
เลือกชมอีกด้วย ทาให้ย่านนีเ้ ป็ นย่านท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองนาโกย่าซึง่ นอกจากคนญี่ปนุ่ ที่มาเที่ยวแล้ว
ยังเป็ นที่ได้รบั ความนิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติดว้ ยเช่นกัน
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เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านช้อปปิ ้งที่ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ ้งชื่อดังของเมื อ งนาโกย่ า เป็ น ที่ตั้ง ของห้า งสรรพสิน ค้า
ขนาดใหญ่ รวมไปถึง แบรนด์เ นมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่ งถนน เช่น แบรนด์ยอดนิยมอย่าง
H&M, Bershka, Old Navy, Adidas, Miu Miu, Gap, Zara, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทุกท่าน
ได้เลือกซือ้ เลือกชม สินค้าที่ท่านชื่นชอบกันอย่างเพลิดเพลิน จากนั้นนาท่านช้อปปิ ้งที่ มิตซุยเอาท์เลท
แจ๊ส ดรีม ให้ท่านอิสระเพลิด เพลิน กับ การช้อปปิ ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนาและร้านอาหารญี่ป่ นุ และ
อาหารนานาชาติกว่า 240 ร้านเลยทีเดียว ที่นี่ถือว่าเป็ น เอ้าท์เลทที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญี่ปนมี
ุ่
ความมีค วามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับเมืองนิวออร์
ลีนส์ซึ่งเป็ นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกาอีกด้วยจากนัน้
พาท่านชมเทศกาลแสดงไฟที่ สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ท่าน
จะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศสุดมหัศจรรย์ไปกับอิลลูมิเนชั่น หรือ
การประดับประดาไฟหลากหลายสี เต็มบริเวณพืน้ ที่ของสวน
ดอกไม้น าบานะ โนะ ซาโตะ ซึ่งในแต่ละปี จะมีก ารประดับ
ตกแต่งไฟเป็ นธีมต่างๆ ให้ได้ช มกันให้ท่านเต็มอิ่มกับ การชื่น
ชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสีสัน หรือถ่ายรูป เป็ น ที่ระลึก ตามอัธยาศัย (เพื่อ ให้ท่า นได้ใ ช้
เวลาอย่ างคุ้มค่าอิสระรับ ประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ) เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาทุกท่าน
เดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางสู่ที่พกั
เข้าพักโรงแรม Centrair Airport Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / - )
https://www.meitetsu-gh.co.jp/centrairhotel/

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63
เช้า

10.30 น.
16.05 น.
18.30 น.
20.00 น.

นาโกย่า – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (B / - / -)
**เนื่องจากมีทางเชื่อมจากโรงแรมไปยังสนามบิน จึงไม่มีรถบัสให้บริการ**
ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ SQ 671
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 978
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

************************************
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อัตราค่าบริการ:

•

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

10 – 15 เม.ย. 63

49,999

44,999

39,999

6,000

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
2. ค่ารถรับ - ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบิน มีบริก ารสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากนา้ หนักหรือ
จานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (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
เงื่อนไข:
1. คณะเดิน ทางต้องมีสมาชิก อย่ างน้อย 20 ท่านและทางบริษัท ต้องขอสงวนสิท ธิ์ใ นการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศ
ลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
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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 ะคืนให้นกั ท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นนั้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
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5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะของสายการ
บิน โรงแรมและสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้ จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ การนาสิ่งของ
ผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อม
เสียและผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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