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(นาโกย่า – ชิราคาว่าโกะ – กุโจฮาจมิงั) 
ร่ืนเริงหรรษานาโกย่า 5 วัน 3 คืน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1  กรุงเทพฯ –  นาโกย่า    

จุดเดน่ของทวัร์ 
 ชมเมืองกโุจฮาจิมงัเมืองเก่าแก่ท่ีถกูขนานนามวา่เป็นเมืองแหง่สายน า้ 
 ชมปราสาทกโุจฮาจิมงั ท่ีตัง้อยูบ่นเขาราวกบัลอ่งลอยอยูเ่หนือม่านเมฆ 
 ชมหมู่บ้านชิราคาวา่โกะ บ้านโบราณหลงัคาหน้าจัว่ท่ีได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
 อาบน า้แร่แชอ่อนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 
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22.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ตัวอักษร R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์
ไลน์โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 

 
 

วันที่ 2 นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ ว่าการอ าเภอทาคา
ยาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ 

00.55 น.  เหินฟา้สูเ่กาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL738 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศ
ญ่ีปุ่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าทา่นเดินทางสูห่มู่ บ้านชิ
ราคาว่าโกะ หมู่บ้านท่ีได้รับการตัง้ให้เป็นมรดก
โลกด้วยบ้านรูปทรงท่ีแปลกตาไม่เหมือนใครนัน้ก็
คือบ้านทรงแบบ “กัสโซ” โดยมีเอกลกัษณ์อยู่ท่ี
หลงัคาของตวับ้านท่ีออกแบบเป็นทรงสามเหลี่ยมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพืน้ เพื่อเป็นการ
ป้องกันตัวบ้านท่ีอาจจะพังได้เม่ือเวลาท่ีหิมะตกลงมาเป็นจ านวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทัง้
ท่ีตัง้ของหมู่บ้านแหง่นีต้ัง้อยูเ่กือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อมอยู่โดยรอบ ท า
ให้มีอากาศท่ีเย็นตลอดทัง้ปีและในฤดูหนาวนัน้จะเป็นบริเวณท่ีมีหิมะตกมากท่ีสดุอีกแห่งหนึ่ง
ของตวัเกาะ ให้ทา่นได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทุกท่านเดินทางสูเ่มืองทาคายาม่า เมืองเก่าท่ี

แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลท่ียังคงรูป
แบบเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนกั รวมถึง
บ้านคฤหบดีท่ีสวยงามสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ ร้าน
ขายสาเกแบบญ่ีปุ่ นท่ีหาได้ยากตามเมืองตา่ง ๆ ใน
ปัจจุบันและลายบานหน้าต่างท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
วางตวัเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในตวัเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้รับสมญานามว่า “ลิต
เติล้ เกียวโต” และน าทา่นชมที่ว่าการอ าเภอเก่า
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เมืองทาคายาม่าใช้เป็นท่ีบญัชาการของโชกุนโทกุกาว่าในสมัยก่อนเป็นสิง่ปลกูสร้างแบบเก่า
หลงัสดุท้ายท่ียังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบนั ในอดีตเป็นสถานท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของ
ผู้ว่าราชการจังหวดัฮิดะนานกวา่ 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูโทกกุาว่าในสมัย
เอโดะ หรือ 300 กว่าปีท่ีแล้ว สิ่งปลกูสร้างแบบเก่ายุคคานาโมริหลงัสดุท้ายท่ีสมบูรณ์และยัง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั ตวัอาคารถกูล้อมรอบด้วยก าแพงแข็งแกร่ง สว่นบริเวณภายในอาคาร
ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ จากนัน้น าท่านชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ย่านท่ีอนุรักษ์บ้านเรือน
และสภาพแวดล้อมในสมัยเอโดะรวมถึงการด าเนินชีวิตแบบดัง้เดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ท่าน
สามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั นอกจากนีย้งัมีสินค้าพืน้เมือง ของท่ีระลกึในสไตล์ญ่ีปุ่ นดัง้เดิมให้ท่านได้เลือกซือ้กัน
อีกด้วย 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
  เข้าพกัโรงแรม Hida Hotel Plaza หรือเทียบเทา่ ( - / L / D ) 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่า
ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่ 3  ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – ปราสาทกุโจฮาจิมัง 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าทุกทา่นสูต่ลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลดิเพลินกบัการเดินเท่ียวชมตลาดเช้าริม
ฝ่ังแม่น า้มิยากาว่า พร้อมกบัสมัผสัวิถีชีวิตยามเช้า
ในบรรยากาศแบบสมัยโบราณ ซึ่งท่านสามารถ
เลอืกซือ้ เลอืกชม ผกั ผลไม้ ขนมพืน้เมือง และของ
ท่ีระลกึต่างๆ ได้ตามอัธยาศยั จากนัน้น าท่านเดิน
ทางเข้าสู่เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองท่ีตัง้อยู่เกือบ
กึ่งกลางของจงัหวดักิฟุและยงัเป็นเมืองท่ีหลงเหลือ
ความงดงามของเมืองรอบปราสาท ซึ่งมีทัง้เมือง
เก่าท่ีเรียงรายกนั และรางน า้ท่ีสวยงามท่ีเต็มไปด้วยกลิน่อายวฒันธรรมแบบญ่ีปุ่ น 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าท่านชมปราสาทกุโจฮาจิมัง เป็นปราสาทท่ี
นอกจากจะตัง้อยู่บนภูเขาแล้วยังเรียกได้ว่าเป็น
ปราสาทท่ีมีบรรยากาศและวิวทิวทศัน์สวยท่ีสดุใน
ญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ ว่ากันว่าในบรรดาปราสาทท่ี
ตัง้อยู่บนเขานัน้ “ปราสาทกุโจฮาจิมัง” นบัเป็นปราสาทท่ีงดงามท่ีสดุในญ่ีปุ่ น นอกจากนีท้่าน
ยงัสามารถชมเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมังท่ีมีบ้านเรือนในสมัยอดีตเรียงรายอยู่ อีกทัง้เมือง
กโุจฮาจิมังเป็นเมืองท่ีมีรางน า้จ านวนมาก จนถกูขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งสายน า้เพราะไม่ว่า
จะเดินไปตรงไหนก็จะได้ยินเสียงน า้ไหลสะท้อนไปทัว่ทัง้ตวัเมือง ดูแล้วเป็นบรรยากาศท่ีท าให้
หวนนกึถึงอดีตในบรรยากาศแบบย้อนยคุท าให้ทัง้เมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียง
แคเ่ดินในเมืองแหง่นี ้ก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบัย้อนเวลาไปอดีตได้อยา่งแนน่อน 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
  เข้าพกัโรงแรม Hotel Gujohachiman หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่า
ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 

วันที่ 4 เมืองนาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านโอสึ – ย่านซาคาเอะ – มิตซุยเอ้าท์
เลท 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองนาโกย่าเมืองใหญ่อันดบั 3 ของญ่ีปุ่ นรองจากเมืองโอซาก้า เป็นเมืองท่ี
เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  จากนัน้น าท่านสู่ศาลเจ้าอัตสึตะ 
ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจ้าท่ีส าคญัท่ีสดุของศาสนาชินโต สร้างแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์ญ่ีปุ่ นชินเมซูคริุ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพธิดาแหง่ดวงอาทิตย์และเป็นท่ีซึ่ง
เก็บดาบศกัด์ิสิทธ์ิซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ศักด์ิสิทธ์ิประจ าจักรพรรดิญ่ีปุ่ น 
ซึง่ในทุกปีจะมีผู้มาสกัการะประมาณ 6,500,000 คน อิสระให้ท่านช้อปปิง้ย่านโอสึ ย่านช้อป
ปิง้ท่ีผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่  มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้า 
ร้านอาหาร ร้านขนม รวมไปถึงคนท่ีชอบการ์ตนู เกมส์ และอนิเมะตา่งๆ มีให้ทกุท่านได้เลอืกซือ้ 
เลือกชมอีกด้วย ท าให้ย่านนีเ้ป็นย่านท่องเท่ียวยอดฮิตของเมืองนาโกย่าซึ่งนอกจากคนญ่ีปุ่ น
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ท่ีมาเท่ียวแล้ว ยงัเป็นท่ีได้รับความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน จากนัน้พา
ท่านช้อปปิง้กันต่อท่ีย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิง้ช่ือดังของเมืองนาโกย่า เป็นที ่ตั ง้ของ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน เช่น
แบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP, 
ZARA, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทกุทา่นได้เลอืกซือ้ เลอืกชมกนัอยา่งเพลดิเพลนิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย พาทุกท่านช้อปปิง้ท่ีมิตซุยเอ้าท์เลท แหลง่เลือกซือ้สิ่งของและเสือ้ผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็น

ร้านค้าต่างๆ มากมายมีสนิค้าหลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอางค์ เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า 
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชัน้น าให้ทา่นเลอืกซือ้  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
  เข้าพกัโรงแรม Nagoya Koukusai Hotel หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 
 
วันที่ 5 นาโกย่า – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นเดินทางสูส่นามบินนาโกย่า 
เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

10.20 น. เหินฟา้กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี JL737 
14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ ( B / - / - ) 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

7 – 11 มิ.ย. 61 
19 – 23 ก.ค. 61 
6 – 10 ก.ย. 61 

12 – 16 ต.ค. 61 
15 – 19 พ.ย. 61 
6 – 10 ธ.ค. 61 

39,990 36,990 33,990 5,000 
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 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 15 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 15 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์ 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าทา่นละ 2 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อน
หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
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การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัท

ภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลอืของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือวา่การ
ส ารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น 
อาจเจอปัญหารถติด นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้
บริการกนัเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วง
ฤดหูนาวท้องฟา้จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 61 วนั คืนเงินมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 – 60 วนั หกัคา่บริการ 5,000 บาท 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ี     
มีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์
ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล หรือกรณีที่ ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
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4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อุบติัเหต ุภยัธรรมชาติ 
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอก
ประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การ
น าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

 

 
 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


