
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA กลมกล๊ิก ดอกไมบ้าน 6D4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชมหมูบ่า้นชาวนาทา่มกลางหบุเขาอนัมี

เอกลกัษณ์หลงัคาสามเหลีย่มชริาคาวาโกะ

สไตลญ์ีปุ่่ นแท ้

เทีย่วชมดา้นหนา้ทีว่า่การเมอืงเกา่ทาคายามา่

และบรเิวณสะพานแดงขา้มแมน่ า้กลางเมอืงทา

คายามา่ ชอ้ปป้ิงถนนสายซนัมาจ ิซูจทิ ีม่ฉีายา

วา่ “ลติเต ิล้เกยีวโต” 

กจิกรรมเก็บ สตอเบอรีผ่ลไมป้ระจ าฤดกูาลอนั

แสนอรอ่ยกนัแบบสดๆ จากตน้แบบไมอ่ ัน้  

ขึน้ชมววิจากบนภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 ( ข ึน้กบั

สภาพอากาศ ) สญัลกัษณ์แหง่ประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของ

เมอืง นาโกยา่เมอืงใหญอ่นัดบั 4 ของญีปุ่่ น 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตเิคล็ด

ลบัเพือ่สขุภาพทีด่สีไตลญ์ีปุ่่ น 3 คนื 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
วนัที ่2 สนามบนินาโกยา่– เมอืงนาโกยา่–หมูบ่า้น

ชริาคาวาโกะ– ทาคายามะ–  ลติเต ิล้เกยีวโต -  

ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

วนัที ่3 ตลาดเชา้ทาคายามะ– มตัสโึมโตะ-

ปราสาทมตัสโึมโตะ(ชมดา้นนอก) – ถนนกบ –  

ออิอน มอลล ์

วนัที ่4 ทะเลสาบคาวาคจุโิกะ– พธิชีงชา– ภเูขา

ไฟฟจู–ิ ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว –  

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 

วนัที ่5 ฟารม์สตรอเบอรี–่ ทะเลสาบฮามานะ– 

แหลง่เพราะพนัธุป์ลาไหล – สวนซากรุะ – ทดลอง

น ัง่รถไฟชนิคนัเซ็น – ชอ้ปป้ิงสถานนีาโกย่า –  

ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

วนัที ่6 สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

NAGOYA  

กลมกลิก๊ ดอกไมบ้าน 

6D4N  

 

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 

เดนิทาง: มนีาคม 62 

ราคาเพยีง 45,888.- 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA กลมกล๊ิก ดอกไมบ้าน 6D4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL] 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่13 – 18 มนีาคม 62  45,888.- 

วนัที ่21 – 26 มนีาคม 62         45,888.- 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์ R สายการบนิเจแปนแอร ์

ไลน ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัที ่2 
สนามบนินาโกยา่-เมอืงนาโกยา่-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-ทาคายามา่- 
ลติเติล้เกยีวโต-ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

00.25 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ

ที ่JL738 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 1 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[JL738 00.25-08.00] 

    

2 

สนามบนินาโกยา่-เมอืงนาโกยา่–หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

ทาคายามะ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ -  
ลติเต ิล้เกยีวโต - ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ ✈ 🍽 🍽 

TAKAYAMA 

ONSEN 
หรอืเทยีบเทา่  

[♨] 

3 

ตลาดเชา้ทาคายามะ-มตัสโึมโตะ-ปราสาทมตัสโึมโตะ

(ชมดา้นนอก)-ถนนกบมตัสโึมโต ้ – ออิอน มอลล ์
🍽 🍽 🍽 

ISAWA 

ONSEN 
หรอืเทยีบเทา่ 

 [♨] 

4 

ทะเลสาบคาวาคจุโิกะ-พธิชีงชา-ภเูขาไฟฟูจ-ิศนูย์

จ าลองแผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 🍽 🍽 🍽 

FUJI ONSEN 

หรอืเทยีบเทา่  

[♨] 

5 

ฟารม์สตรอเบอรี-่ทะเลสาบฮามานะ-แหลง่เพราะพนัธุ ์
ปลาไหล-สวนซากรุะ-ทดลองน ัง่รถไฟชนิคนัเซ็น- 
ชอ้ปป้ิงสถานนีาโกยา่-ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 🍽 อสิระ อสิระ 

NAGOYA 
SAKE HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

JL737 (10.30-14.15)  🍽 ✈  
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08.00 น 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร น าท่าน น าท่านเขา้ชม หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บา้น

สไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ใน

เดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี

และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตล์นี้ว่า 

“กัสโช” และมีผู ค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 

680,000 คน เลยทเีดยีว  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

เมอืงทาคายามา่ พาท่านเขา้ชมดา้นนอกของ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอ

เกา่ทาคายามา่ ซ ึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่า

ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ใน

สมัยเอโดะ น าทา่นเดนิทานสู ่หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิ

ซ ึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่าง

ด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน

โบราณและรา้นคา้ตา่งๆและบรเิวณใกลเ้คยีงยังมีสะพานขา้มแม่น าสแีดงอันเป็นสญัลกัษณ์

ของเมอืงจุดถา่ยรูปทีส่วยเห็นล าธารใสไหลผ่านกลางเมอืงอันงดงาม  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TAKAYAMA ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 ตลาดเชา้ทาคายามะ-มตัสโึมโตะ-ปราสาทมตัสโึมโตะ(ชมภานนอก)-ถนน

กบมตัสโึมโต ้- ออิอน มอลล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เดนิทางสู่ ตลาดเชา้ทาคายามะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเลอืกซื้อเลอืกชมผักสด

ผลไมห้ลากหลายชนดิอาหารพืน้เมอืงทีน่ ามาปรุงสดๆสะอาด และยังมเีสือ้ผา้ กระเป๋า ของ

แกะสลัก ของเลน่ของทีร่ะลกึของพื้นเมอืงต่างๆมากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงมตัซโึมโต ้

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่วา่ ปราสาทอกีา เนื่องจากผนังปราสาทมสีดี า 

และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิ ิ

คาว่า คาสมุาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ักของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบันหลงัจากไดร้ับการ

จัดตัง้เป็นสมบัตปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์ส าหรับรวบรวมขอ้มูล

ประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวาม

สวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น  
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ถนนกบมตัสโึมโต ้หรอืมอีกีชือ่ว่า Nawate Dori เหตผุลทีใ่ชช้ือ่นี้เพราะรูปปัน้กบอยู่ที่

ปากทางเขา้ ถนนเสน้นี้ เป็นถนนคนเดนิสายเลก็ มรีา้นคา่ รา้นอาหาร รา้นขนมรา้นของฝาก

มากมาย หลงัจากนัน้เดนิทางสู ่Nakamachi Street ถนนชอ้ปป้ิงทีต่ลอดสองขา้งทางเป็น

รา้นคา้ต่างๆ ทียั่งคงสภาพตกึในสมัยเกา่เอาไวบ้างสว่น มทีัง้รา้นขายของจกุจกิ คาเฟ่ บารเ์ล็กๆ 

เป็นถนนเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเพลนิๆ 

 

ออิอน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีาขาอยู่ทัว่ประเทศญีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 

150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขาย

เครือ่งกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ ่

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม (เต็มอ ิม่กบับพุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ISAWA ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่4 ทะเลสาบคาวาคจุโิกะ-พธิชีงชา-ภูเขาไฟฟูจ-ิศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว- 

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

ทะเลสาบคาวาคุจโิกะ ทะเลสาบคาวาคูชโิกะ (Kawaguchiko) เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่

อยู่รอบภูเขาไฟฟูจ ิภูเขาทีสู่งทีส่ดุในญี่ปุ่ นและถอืเป็นสญัลักษณ์ของการท่องเทีย่วญี่ปุ่ น

เลย หรือหลายคนรูจ้ักทะเลสาบเหล่านี้ในนาม Fuji Five Lakes เพราะประกอบดว้ย

ทะเลสาบทั ้ง 5 ไดแ้ก่ Saiko, Yamanakako, Shojiko, Motosuko และ Kawaguchiko 

จากนัน้พาไปสมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น โดย

การชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การจับถว้ยชา และการ

ดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมขีัน้ตอนทีม่รีายละเอยีดทีป่ระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และ

ทา่นยังมโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวทา่นเองอกีดว้ย ซึง่กอ่นกลับใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของ

ทีฝ่ากของทีร่ะลกึตามอัธยาศยัผลติภณัฑช์าเขยีวอันเลอืงชือ่ของเมอืงและผลติภณัฑส์นิคา้

มาตรฐานญีปุ่่ นใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝากทีร่ะลกึไดอ้กีมากมายหลายชิน้ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

ภเูขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล 

น าทา่นขึน้ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ข ึน้อยู่กบัสภาพ

ภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หา้

กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพทีร่ะลกึกับ

ภูเขาไฟที่ไดช้ือ่ว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมี

ความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เดนิทางสู่ ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI 

โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิ

แผ่นดนิไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับรคิเตอรต์่างๆ กัน รวมไปถงึการ
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เสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กดีขวางตา่งๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนัน้

จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆมากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น  

หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสเีป็นจุดท่องเที่ยว

ส าคัญอีกสถานทีห่นึง่ โดยมีววิภูเขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับพื้นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสี

เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 

8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 

8 นี้เป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟจูผิ่านหนิ

ลาวาทีม่ีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมีรา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และ

ผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตาม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่5 ฟารม์สตรอเบอรี-่ทะเลสาบฮามานะ-แหลง่เพราะพนัธป์ลาไหล-สวนซากุระ-
ทดลองน ัง่รถไฟชนิคนัเซ็น-ชอ้ปป้ิงสถานนีาโกยา่-ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เดนิทางสู ่ฟารม์สตอเบอรี ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอรี ่ไร่สตรอ

เบอรี ่ของชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอย่างพถิพีถินัและไดร้ับการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุ

ขัน้ตอน ท าใหผ้ลของสตรอเบอรีนั่น้มขีนาดใหญ่ สแีดงสด กว่าบา้นเราหลายเทา่ ทา่นจะได ้

ชมถงึวธิกีารเก็บสตรอเบอรีแ่ละทีส่ าคญัคอืทา่นสามารถชมิสตรอเบอรีใ่นไร่นี้ได ้และทา่นยัง

สามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากแกค่นทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

บา่ย 

 

ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่ป็นแหลง่เพาะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

อสิระใหท้า่นไดช้มทวิทศันข์องทะเลสาบหรอืเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนดิ

และมสีวนซากรุะนับรอ้ยตน้ ตัง้อยู่เรยีงรายรมิทะเลสาบพรอ้มภตัตาคารหรูและศนูย

จ าหน่ายสนิคา้ อาหารพืน้เมอืง เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิว้ ทีข่ ึน้ชือ่เพือ่เป็นของ

ฝาก และ สตารบ์ัคสดุชลิ  

 

เดนิทางสู่ สถานรีถไฟชนิคนัเซน เพื่อใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น ัง่รถไฟชนิคนั

เซน หรือ รถไฟหัวกระสนุ ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลีย่ 240 ก.ม./ชม. ถอืเป็นรถไฟทีม่ีความ

ปลอดภยัทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 
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อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศยั กับย่านชอ้ปป้ิงในเมืองนาโกย่า เช่น สถานีเจอารน์าโกย่า 

สถานีรถไฟหลักของเมืองนาโกย่า ซึง่มีหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยู่มากมาย รวมถงึแหล่ง

สนิคา้แบรนดเ์นม ยี่หอ้ต่างๆ อีกดว้ย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนอุมายม่อน ถนนสาย

อาหารทีม่ีชือ่เสยีงของเมืองนาโกย่า ของขึน้ชือ่ เชน่ ขา้วหนา้ปลาไหล ปีกไกท่อด ราเมน 

ชอ้ปป้ิง ชอ้ปป้ิงย่านซาคาเอะ ถอืเป็นหนึง่ในย่านท่องเทีย่วและแหลง่ชอ้ปป้ิงส าคญัของ

เมืองนาโกย่า ซึง่ประกอบไปดว้ยแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของเมือง ไดแ้ก่ หอคอยนาโกย่าทวีี

ทาวเวอร ์(Nagoya TV Tower) และ โอเอซสิ 21 (Oasis 21) อาคารทีม่รีูปทรงเหมอืนยาน

อวกาศ นอกจากนัน้แลว้ ในย่านซากาเอะยังมีศนูยก์ารคา้ รา้นขายสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นม 

และรา้นอาหารหลากหลายรา้น รวมถงึรา้นขายสนิคา้ลดราคายอดนยิม 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA SAKE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 สนามบนินาโกยา่ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

10.30 น.  น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

โปรแกรม :  NAGOYA กลมกลิก๊ ดอกไมบ้าน 6D4N  

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

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 

13-18 มนีาคม 62 45,888 45,888 45,888 44,888 24,388 8,900 

21-26 มนีาคม 62 45,888 45,888 45,888 44,888 24,388 8,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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***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.การยกเลกิการเดนิทาง 

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 นโดยผดิกหหมายและใน

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

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
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** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

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  

 

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** 
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ทวัร์ญ่ีปุ่น (GTH) NAGOYA กลมกล๊ิก ดอกไมบ้าน 6D4N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL] 

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 ิง่ทีข่ดัตอ่กหหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

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 ิง่ของผดิกหหมาย 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 

 

http://www.qualityb2bservice.com/

