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HILIGHT  

สมัผสักบัความสวยงามของสะพานคปัปะบาชิ

สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่ญีปุ่่ น 

ชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทา่มกลางหุบเขาอนัมี

เอกลกัษณ์หลงัคาสามเหลีย่มชริาคาวาโกะ 

เทีย่วชมดา้นหนา้ทีว่า่การเมอืงเกา่ทาคายามา่และ

บรเิวณสะพานแดงขา้มแมน่ า้กลางเมอืงทาคายามา่ 

ชอ้ปป้ิงถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิทีม่ฉีายาวา่ 

“ลติเต ิล้เกยีวโต” 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ และยา่นโอส ึแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั

ของ เมอืงนาโกยา่ 

ชอ้ปป้ิงทีห่า้งเอาทเ์ล็ททีใ่หญส่ดุในญีปุ่่ น หา้ง Mitsui 

Outlet Jazz Dream 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด  

FREE Wi-Fi on Bus!! 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG644 00.05-08.00] 
วนัที ่2 สนามบนินาโกยา่  –  เมอืงนาโกยา่  – 

รา้นมดี Hamono-ya Sansu – เมอืงจโุจฮาจมิงั 

– พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – ชมการสาธติระบ า

พืน้เมอืง – Bokka no Sato – ชมดอกไมต้าม

ฤดกูาล – เมอืงทาคายามา่ 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ 

[ดา้นนอก] – LITTLE KYOTO ซนัมาช ิซูจ ิ– 

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – คามโิกช ิ– สะพานคปัปะ

บาช ิ– เมอืงมสัซโึมโต ้

วนัที ่4 เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ – เมอืงนาโกยา่ – 

วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ึ– ชอ้ป

ป้ิง JR STATION – ถนนอมุายมอ่น 

วนัที ่5 ศาลเจา้อะสตึะ – ชอ้ปป้ิง MITSUI 

OUTLET JAZZ DREAM – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – 

สนามบนินาโกยา่ 

วนัที ่6 สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

[TG647 00.30-04.30] 

NAGOYA TAKAYAMA 

มนัสน์ะจะ๊ 

6D3N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง:  กรกฎาคม 62 

ราคาเพยีง 41,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 25 – 30 กรกฎาคม 62 (ตดิวนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 41,900.- 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG644 00.05-08.00]    

 

2 

สนามบนินาโกยา่ – เมอืงนาโกยา่ – รา้นมดี 

Hamono-ya Sansu – เมอืงจโุจฮาจมิงั – 
พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – ชมการสาธติระบ า
พืน้เมอืง – Bokka no Sato – ชมดอกไมต้าม

ฤดกูาล – เมอืงทาคายามา่  

✈ �  �  

TAKAYAMA 

HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ [ดา้น

นอก] – LITTLE KYOTO – ซนัมาช ิซูจ ิ– 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – คามโิกช ิ– สะพานคปัปะ
บาช ิ– เมอืงมสัซโึมโต ้

�  �  �  

MATSUMOTO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ – เมอืงนาโกยา่ – วดัเจา้แม่
กวนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ึ– ชอ้ปป้ิง JR 

STATION – ถนนอมุายมอ่น 
�  �  อสิระ 

NAGOYA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

5 
ศาลเจา้อะสตึะ – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET 
JAZZ DREAM – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – สนามบนินา
โกยา่ 

�  อสิระ อสิระ 
 

6 
สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

[TG647 00.30-04.30] ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ[TG644 00.05-08.00] 
19.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เข้า

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัที ่2 

สนามบนินาโกยา่  – เมอืงนาโกยา่ – รา้นมดี Hamono-ya Sansu – เมอืง

จโุจฮาจมิงั – พพิธิภณัฑก์ุโจฮะจมิงั – ชมการสาธติระบ าพืน้เมอืง – Bokka 

no Sato – ชมดอกไมต้ามฤดกูาล – เมอืงทาคายามา่ [-/L/D] 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG644 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบัส เตรยีมตวัออกเดนิทาง 

พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา น าทา่นออกเดนิทางสู ่

 

 

 

รา้นมดี Hamono-ya Sansu เป็นรา้นทีเ่ครื่องมีดตน้ต าหรับของเมืองเซก ิซึง่มีประวัต ิ

ยาวนานกว่า 75 ปีสถานทีท่ี่ผลติมีดไดค้มสดุ ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงเรื่องการตี

ดาบญีปุ่่ นอย่างดาบเซก ิส าหรับทีร่า้นซนัชนูี้มเีครือ่งใชข้องมคีมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 

ช ิน้ ไม่ว่าจะเป็นมดีหรอืกรรไกรตดัแตง่ก ิง่และสวน กรรไกรตดัเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือ

มดีส าหรับท าครัวหลากหลายรปูแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถดุบิของคณุง่ายยิง่ข ึ ้นอกจากนี้

ยังมีดาบญี่ปุ่ น ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ จ าหน่ายอีกดว้ย พรอ้มท ัง้สามารถชมสุดยอด

การแสดงดาบของวชิาอไิอกริ ิไดแ้บบใกล ้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามูไรฟันฉับเดยีวตน้ไผ่

ขาดเป็น 2 ทอ่น!! 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย 

 

 

เมอืงกโุจฮาจมิงั (Gujo-Hachiman) เมอืงทีห่ลงเหลอืบรรยากาศแบบยอ้นยุคสมัยอดตี 

กโุจฮาจมิังมรีางน ้ าจ านวนมากจนถกูเรยีกว่าเป็นเมืองแห่งสายน ้า ซ ึง่จะไดย้นิเสยีงน ้ าไหล

สะทอ้นไปทัว่ทัง้ตวัเมอืง ดว้ยบรรยากาศทีท่ าใหห้วนนกึถงึอดตีนัน้ท าใหท้ัง้เมืองเสมือนกับ

เป็นอกีโลกหนึง่ก็ว่าได ้เพยีงแคเ่ดนิในเมอืงแห่งนี้ ก็จะสามารถสมัผัสบรรยากาศราวกบัยอ้น

เวลาไปอดตีไดอ้ย่างแน่นอน 
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พิพิธภณัฑ์กุโจฮะจ ิมงั  ฮาคุรนัคงั  ที่รวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮะจิมังเอาไว ้

นักทอ่งเทีย่วสามารถเรียนรูว้ธิีการร่ายร ากุโจโอโดริ ซ ึง่เป็นการร่ายร าประจ าเมืองทีใ่นทุก

ช่วงฤดูรอ้นจะมีการจัดเทศกาลการร่ายร าสุดยิง่ใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ นข ึน้ โดยจะจัด

ตอ่เนื่องกนัถงึ 33 คนื ตัง้แตป่ลายเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนกันยายน นอกจากนี้ยังมีโซน

เรยีนรูป้ระวัตศิาสตรแ์ละการร่ายร าจากผูรู้อ้ย่างใกลช้ดิ รวมถงึจุดจ าหน่ายขนมและของฝาก

ประจ าเมืองกุโจอีกดว้ย พรอ้มโชวก์ารสาธติระบ าพืน้เมอืง Odori Dance คือการ

เตน้ร าชนดิหนึง่ของญีปุ่่ น ผูแ้สดงจะแตง่กายสสีนัสดใสมาร่วมเตน้ร า เครื่องดนตรีประกอบ

ไปดว้ย ชามเิซ็ง, กลองไทโกะ และขลุ่ย ธีมหลักของงานก็คือการบา้ไปดว้ยกัน หรือ 

อาจจะมชีือ่เรยีกอกีอย่างว่างานเตน้ของคนบา้นัน้เอง 

 

สวน Bokka no Sato สวนดอกไมท้ีป่ลกูดอกไมไ้วห้ลากหลายสายพันธุ ์เชน่ ดอกทวิลปิ, 

ลาเวนเดอร, และ Moss Phlox สลับกันออกดอกบานตามฤดูกาล ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มา

เยีย่มชมความงามไดต้ลอดทัง้ปี นอกจากสวนดอกไมแ้ลว้ ทีน่ี่ยังมีโซนกจิกรรมต่างๆ เชน่ 

สนามเด็กเลน่ ฟารม์ พพิธิภณัฑง์านไมต้า่งๆ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิตามอัธยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 ตลาดเชา้ทาคายามา่ – ทาคายามา่ จนิยะ [ดา้นนอก] – LITTLE KYOTO – 
ซนัมาช ิซูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – คามโิกช ิ– สะพานคปัปะบาช ิ– เมอืง

มสัซโึมโต ้[B/L/D] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

ตลาดเชา้ทาคายามะ (Takayama Morning Market) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

เลอืกซือ้เลอืกชมผักสดผลไมห้ลากหลายชนดิอาหารพื้นเมืองทีน่ ามาปรุงสดๆสะอาด และ

ยังมเีสือ้ผา้ กระเป๋า ของแกะสลกั ของเลน่ของทีร่ะลกึของพืน้เมอืงตา่งๆมากมาย 

 

ชมดา้นนอกของ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ ซ ึง่เป็นจวน

ผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่าเป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลา

กว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ 
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LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่

ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับ

ทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้ตา่งๆและบรเิวณใกลเ้คยีงยัง

มสีะพานขา้มแม่น าสแีดงอันเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงจุดถา่ยรูปทีส่วยเห็นล าธารใสไหลผ่าน

กลางเมอืงอันงดงาม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช-

สคึุร ิจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมือพนมของ

พระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชม

ความงามในแตล่ะปีไม่ต า่กว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

คามโิคจ ิ(Kamikochi) สถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจทีม่ีชือ่เสยีงมากดว้ยทวิทัศน์ทีส่วยงาม

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีม่ีจุดชมววิ

ภเูขามากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น มสีถานทีท่ีไ่ดร้ับการก าหนดใหม้ีทวิทัศน์ทางธรรมชาตแิสน

พเิศษของญีปุ่่ น มอีุณหภมูเิฉลีย่อยู่ในระดบัต่ าตลอดทัง้ปี  

 

สะพานคปัปะบาช(ิKappabashi) สญัลักษณ์ของคามโิกชทิีท่อดขา้มแม่น ้ าอะซสึะเป็น

สะพานแขวนทีท่ าดว้ยไมห้ากยนืบนสะพานจะสามารถเห็นไดท้ัง้เทอืกเขายะเกะตะเกะและ

เทอืกเขาโฮตากะทางดา้นเหนือสวยงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมัสซโึมโต 

ค า่  บรกิารอาหารค่ า ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เขตเมอืงเกา่ซมึาโกะ – เมอืงนาโกยา่ – วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ–  

ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ึ– ชอ้ปป้ิง JR STATION – ถนนอุมายมอ่น [B/L/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ซมึาโกะจุกุ (Tsumago-Juku)  หมู่บา้นในหุบเขาคโิซ ทีเ่คยเป็นเมืองพักแรมล าดับที ่

42 ใน 69 เมอืงทีพ่ักแรมในสมัยขนุนาง ตามเสน้ทางนากะเซ็นโด โตเกยีว สู ่เกยีวโต หลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ผูค้นในเมืองต่างปรับปรุงบา้นใหเ้ขา้กับยุคสมัย หมู่บา้นเก่าแก่ได ้

หายไป ซมึาโกะจุกเุป็นหนึง่ในโครงการแรกๆ ของประเทศทีอ่นุรักษ์และคงรูปแบบของสิง่

ปลูกสรา้งสมัยเอโดะ เมื่อเดนิเขา้ไปในถนนที่ซมึาโกะ คุณจะรูส้กึเหมือนกับไดย้อ้นเวลา

กลบัเขา้ไปในสมัยเอโดะ  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA มนัส์นะจะ๊ 6D3N โดยสายการบินไทย [TG] 

 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

 

ศาลเจา้โอสคึนันง (Osu Kannon Temple) เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้ทีบู่ชาเจา้แม่

กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นวัดประจ าตระกลูโอดะ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพคันนง 

ทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ซึง่เชือ่กันว่าเป็นเทพเจา้ทีข่ ึน้ชือ่เรื่องความเมตตา เป็นพระพุทธรูปไมท้ี่

แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆน์ามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คอื

หอ้งสมุดชนิปูคจุทิีจ่ัดเก็บหนังสอืภาษาญีปุ่่ นและภาษาจนี กว่า 15,000 เลม่ หนังสอืเหลา่นี้

เป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของพงศาวดาร

โคจคิทิีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้ก าเนนิของญีปุ่่ น ใกล ้ๆ กบับรเิวณวัดยังม ีตลาดโอส ึ(Osu 

Shoping Street) เป็นถนนชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเมืองนาโกย่า ซึง่มีรา้นคา้กว่า 400 รา้น ที่

เป็นแหลง่รวมรา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย เดนิทะลุถงึกันได ้ของถูกและมีครบทุกอย่าง 

ตัง้แตส่นิคา้อเิล็กทรอนกิส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ แฟชัน่ เครื่องส าอาง สนิคา้งมือ 1 และ

มอื 2 

 

ชอ้ปป้ิงยา่นสถานเีจอารน์าโกย่า บนสถานีรถไฟเจอารน์าโกย่ามีตกึเจอารเ์ซนทรอฃนา

โกย่าทาวเวอร ์ซ ึง่ภายในมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยู่มากมาย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ถนน

อมุายมอ่น(Umaimon Road) ถนนสายอาหารทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงนาโกย่า ของขึน้ชือ่ 

เชน่ ขา้วหนา้ปลาไหล ปีกไกท่อด ราเมน และอืน่ๆ  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ศาลเจา้อะสตึะ – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM –  

ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – สนามบนินาโกยา่ [B/-/-] 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ศาลเจา้อะสตึะ (Atsuta Shrine) เป็นศาลเจา้เก่าแก่ทีอ่ยู่คู่เมืองนาโกย่ามาตัง้แต่สมัย

องคพ์ระจักรพรรดิท์ี ่12 ของประเทศญี่ปุ่ น หรือราวๆ ปี ค.ศ.71-103 แต่เมื่อปี 1955 ศาล

เจา้แห่งนี้ถูกบูรณะซ่อมแซมใหม่ เนื่องจากภัยสงครามโลกครัง้ที ่2 และศาลเจา้แห่งนี้ยัง

เป็นทีเ่ก็บโบราณวัตถุอันส าคัญๆ ทางประวัตศิาสตร์ไวม้ากมายหลายพันช ิน้ รวมไปถงึ

โบราณวัตถอุันส าคญัทีถ่กูเก็บไวใ้นศาลเจา้แห่งนี้คอื ดาบคซุานาง ิซึง่ถอืไดว้่าเป็น 1 ใน 3 

เครือ่งราชกกธุภณัฑแ์ห่งองคพ์ระจักรพรรดิญ์ีปุ่่ นอกีดว้ย 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA มนัส์นะจะ๊ 6D3N โดยสายการบินไทย [TG] 

 

************************************************** 

โปรแกรม : NAGOYA TAKAYAMA มนัสน์ะจะ๊ 6D3N  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

25 ก.ค. – 30 ก.ค.62 

(วนัหยุดเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10) 

41,900 41,900 41,900 40,900 31,900 7,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

     

7,900 

 

MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA ทีอ่ยู่ในเขตควุะนะ จังหวัดมิ

เอะ เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ทีส่ดุในญี่ปุ่ น เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีส่ามารถเพลดิเพลนิกับการซื้อ

ของจนลมืเวลา อกีทัง้ยังอยู่ใกลส้วนสนุกกบัสระว่ายน ้า และอองเซ็น 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

บา่ย

 

 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ ถอืเป็นหนึง่ในย่านท่องเทีย่วและแหล่งชอ้ปป้ิงส าคัญของเมืองนา

โกย่า ซึง่ประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของเมอืง ไดแ้ก ่หอคอยนาโกย่าทวีีทาวเวอร ์

(Nagoya TV Tower) และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทีม่ีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ 

นอกจากนัน้แลว้ ในย่านซากาเอะยังมีศูนยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชั่นแบรนดเ์นม และ

รา้นอาหารหลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิม 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

วนัที ่6 สนามบนินาโกยา่–สนามบนิสุวรรณภูม ิ[TG647 00.30-04.30] 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG647 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA มนัส์นะจะ๊ 6D3N โดยสายการบินไทย [TG] 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA มนัส์นะจะ๊ 6D3N โดยสายการบินไทย [TG] 

 

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


