
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า สงกรานตไ์พรเวทออนเซ็น 7D4N (TG) 

 
 
 
 
 

 
✓ ชมหมู่บา้นชิราคาวาโกะ บา้นโบราณหลงัคาหนา้จั่วที่
ไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 
✓ อาบน า้แร่แช่ออนเซน็แบบญ่ีปุ่ น 3 คนื  

(พิเศษ! ไพรเวทออนเซ็นสดุหรูในหอ้งพกั 1 คืน)  
✓ ชมสวนเคนโระคเุอ็น สวนพฤกษชาติที่ตัง้อยูบ่ริเวณใจ
กลางเมืองคานาซาวะ 
✓ ชมเทศกาลประดบัไฟหลากสีสุดแสนโรแมนติกที่สวน
นาบานะ โนะ ซาโตะ 
✓ ชอ้ปปิ้งจใุจที่ย่านสถานทีคานาซาว่า ย่านซาคาเอะ 
และอิออน พลาซ่า 
 

วันท่ี เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวัน 

อาหาร
เย็น 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ - - - 

วันศุกรท่ี์ 10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า - 
ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ 

-   

วันเสารท่ี์ 11 เม.ย. 63 ตลาดเช้า – กระเช้าชินโฮตากะ – คานาซาว่า - ช้อปปิ้งย่าน
สถานีคานาซาว่า 

   

วันอาทิตยท่ี์ 12 เม.ย. 63 สวนเคนโระคุเอ็น – ตลาดโอมิโจ - ย่าน่โรงน า้ชาฮิงาชิชายะ    

วันจันทรท่ี์ 13 เม.ย. 63 หนา้ผาโทจินโบ - วดัไดฮนซงั เอเฮจิ - ทะเลสาบบิวาโกะ - มิต
ซุยเอา้ทเ์ลท - เมืองมิเอะ - สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 

   
 

วันอังคารท่ี 14 เม.ย. 63 เมืองนาโกย่า - ศาลเจา้อตัสึตะ - ย่านซาคาเอะ – เก็บสตรอว์
เบอรร่ี์ – อิออน พลาซ่า – นาโกย่า 

   

วันพุธท่ี 15 เม.ย. 63 นาโกย่า – กรุงเทพฯ - - - 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า สงกรานตไ์พรเวทออนเซ็น 7D4N (TG) 

 
วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยโดยมีเจา้หนา้ที่คอย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
 

วันศุกรท่ี์ 10 เมษายน 2563  กรุงเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า 
– ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ 

00.05 น.  เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
หมู่บา้นที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม
เมื่อปี ค.ศ. 1995 โดยองคก์ารยูเนสโก ท่านสามารถชมความ
สวยงามของบา้นญ่ีปุ่ นแบบโบราณที่มีรูปทรงแปลกตาไมเ่หมอืน
ใคร เป็นบ้านที่มีหลังคาทรงสามเหลี่ยมหนา้จั่วท าจากหญ้า
หนาๆ เรียกว่าทรง “กัสโซสึคุริ” ดูแล้วคล้ายกับการพนมมือ 
เพื่อเป็นการป้องกนัตวับา้นจากการปกคลมุของหิมะที่ตกลงมาเป็นจ านวนมากในช่วงฤดหูนาวและใหห้มิะ
ไหลลงมาได้ง่ายนั่นเอง ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามพร้อมกับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตาม
อธัยาศยั 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าที่แฝงไปดว้ยมนต์

เสน่หอ์ันน่าหลงใหลที่ยังคงรูปแบบเดิมไวไ้ม่เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมมากนกั รวมถึงบา้นคฤหบดีที่สวยงามสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแท ้
รา้นขายสาเกแบบญ่ีปุ่ นที่หาไดย้ากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบนั
และลายบานหนา้ต่างที่เป็นเอกลกัษณ ์วางตวัเรียงกนัเป็นแถว
อยู่ภายในตวัเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงไดร้บัสมญานาม
ว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” จากนั้นน าท่านชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิย่านที่อนุรักษ์บ้านเรือนและ
สภาพแวดลอ้มในสมัยเอโดะรวมถึงการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีท่านสามารถเพลิดเพลิน
กับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีสินคา้
พืน้เมือง ของที่ระลึกในสไตลญ่ี์ปุ่ นดัง้เดิมใหท้่านไดเ้ลือกซือ้กนัอีกดว้ย  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า สงกรานตไ์พรเวทออนเซ็น 7D4N (TG) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
  เขา้พกัโรงแรม Takayama Hida Plaza Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 

https://www.hida-hotelplaza.co.jp/ 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่
น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันเสารท่ี์ 11 เมษายน 2563 ตลาดเช้า – กระเช้าชินโฮตากะ – คานาซาว่า – ช้อปป้ิงย่าน

สถานีคานาซาว่า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าทุกท่านสู่ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินเที่ยวชมตลาดเชา้ริมฝ่ังแม่น า้
มิยากาว่า พรอ้มกับสัมผัสวิถีชีวิตยามเชา้ในบรรยากาศแบบสมยัโบราณ ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้ เลือกชม 
ผัก ผลไม ้ขนมพืน้เมือง และของที่ระลึกต่างๆ ไดต้ามอัธยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทางขึน้ กระเช้าชินโฮตากะ (Shin Hotaka 

Ropeway) อีกหนึ่ งแหล่งท่องเที่ ยวยอดฮิตของโอคุฮิดะ
(Okuhida) เพราะที่นี่นั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกระเช้าที่เป็น
เอกลักษณท์ี่สดุแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ นเลย โดยจะขึน้ไปยงั
ยอดเขาโอคโุฮตาเกะดาเกะ(Oku-Hotakedake) วิวที่จะไดเ้ห็นเวลาขึน้กระเชา้สวยงามมากๆ แบบทัง้สวย
ทั้งสูง การขึน้กระเชา้นั้นรวมๆแล้วจะมีระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดับดา้นขา้งของเทือกเขาโฮทาเกะ 
(Hotake Mountain) ซึ่งจะมองเห็นทิวทศันท์ี่งดงามของภูมิภาคโอคฮุิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ
(Oku-Hotakedake)ภูเขาที่สูงเป็นอันดับสามของญ่ีปุ่ น จุดเด่นของกระเช้าคือมีขนาดใหญ่สีสันสดใส 
กระเชา้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกระยะทาง 200 เมตร ไปหยุดที่สถานี Nabedaira Kogen Station 
บนสถานีนีป้ระกอบดว้ยศนูยน์กัท่องเทีย่ว หอ้งอาบน า้สาธารณะ รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกต่างๆ จุด
ขึน้กระเชา้ช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นกระเชา้ขนาดใหญ่ ระยะทาง 800 เมตร ขึน้ไปยงัสถานีดา้นบนที่ระดบัความสูง
ประมาณ 2,150 เมตร สถานีบนสดุใหบ้ริการรา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกและดาดฟ้าชมวิวอันงดงาม
ของภูเขาและหุบเขา 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า ในจังหวัดอิชิคาว่า เป็นเมืองศนูยก์ลางการปกครอง เศรษฐกิจและ

วฒันธรรม นอกจากนีค้านาซาวะยงัมีชื่อเสียงเรื่องผา้ไหมยอ้มที่โดดเด่นซึ่งรูจ้กักนัในชื่อของ “คะกะ-ยูเซน็” 
งานชุบทองที่เรียกว่า “คานาซาวะ-ฮะกุ” เครื่องป้ันดินเผา “คุตานิ-ยากิ” รวมถึงงานฝีมือแบบดั้งเดิมและ

https://www.hida-hotelplaza.co.jp/


 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า สงกรานตไ์พรเวทออนเซ็น 7D4N (TG) 

ความช านาญเฉพาะทอ้งถิ่นอีกหลายอย่าง ยิ่งไปกว่านัน้คานาซาวะยงัเป็นเมืองที่ขึน้ชื่อเรื่องอาหารทะเล
รสเลิศอีกดว้ย  

เดินทางชอ้ปปิ้ง ย่านสถานีคานาซาว่า ซึ่งเป็นสถานีที่ไดช้ื่อว่า
เป็นสถานีที่สวยที่สดุในโลก สถานีแห่งนีถู้กออกแบบมาใหเ้ป็น
รูปหลังคาที่คอยป้องกันฝนหรือหิมะ เปรียนเสมือนที่พักพิง
ให้กับผู ้ที่ผ่านมาแถวนี้ ทั้งยังมีร้านค้าต่างๆ ให้ท่านได้เดิน
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ้ง 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  เขา้พกัโรงแรม Hotel Vista Kanazawa หรือเทียบเท่า (B / L / D) 
  https://www.hotel-vista.jp/en/hotels/kanazawa 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่
น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันอาทิตยท่ี์ 12 เมษายน 2563 สวนเคนโระคุเอ็น – ตลาดโอมิโจ – ย่านโรงน ้าชาฮิงาชิชายะ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านชม สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนพฤกษชาติ
แห่งนีต้ั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองคานาซาวะและตั้งอยู่ใกลก้บั
ปราสาทคานาซาวะ เป็นสวนที่ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานรว่ม 
2 ศตวรรษ ซึ่งในสมยัก่อนไม่เปิดใหค้นภายนอกเขา้มาเยี่ยมชม
สวนแห่งนี ้แต่ต่อมาไดม้ีการเปิดใหเ้ป็นสวนสาธารณะตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1871 ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 3 สวนที่มีความสวยงามที่สุดในญ่ีปุ่ นและยงัมีความสวยสมดลุ
ที่สดุในบรรดาทัง้สวนสามแห่งและสวนแห่งนีม้ีจุดเด่นตรงบริเวณกลุ่มตน้สนคาราซากิ (karasaki) ที่มีการ
สรา้งเชือกยึดเป็นลักษณะคลา้ยร่มคลุมเอาไวเ้พื่อกันไม่ใหห้ิมะหล่นลงมาทบัท าใหก้ิ่งหกัเสียหายในช่วง
ฤดหูนาว จากนัน้พาท่านสู่ ตลาดโอมิโจ เป็นตลาดเชา้ที่ไดร้บั
ความนิยมจนได้สมญานามว่าเป็น “ครัวแห่งคานาซาวะ” 
ตลาดแห่งนีค้ลาคล ่าไปดว้ยคนในทอ้งถิ่นและนกัท่องเที่ยวอยู่
เสมอ ภายในตลาดมีร้านค้าประมาณ 170 ร้าน ที่จ าหน่าย
อาหารทะเล ผักสด เนื ้อสัตว์ กับแกล้ม ขนม ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ดอกไม ้และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารใหทุ้กท่านไดเ้ลือกทานอีก

https://www.hotel-vista.jp/en/hotels/kanazawa
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ดว้ย เช่น ซูชิหนา้ต่างๆ และขา้วหนา้ปลาดิบ หรือคนญ่ีปุ่ นเรียกว่า “ไคเซ็นดง้” ที่ท่านสามารถเลือกชนิด
ของอาหารทะเลไดต้ามความชอบ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ ย่านโรงน ้าชาฮิงาชิชายะ (Higashi Chaya District)  เป็น

เขตรา้นน า้ชาในสมยัโบราณ บริเวณย่านนีอ้าคารเก่าแก่ที่มีอายุไม่
นอ้ยกว่า 180 ปี ตั้งเรียงรายอยู่ ซึ่งสมัยเอโดะเขตรา้นน า้ชาฮิงาชิ
ชายะ เป็นเขตรา้นน า้ชาที่ใหญ่ที่สดุ บนพืน้ถนนจะปดูว้ยหินตลอด
ทั้งสาย ท าใหดู้เป็นบรรยากาศที่มีมนตข์ลังแบบญ่ีปุ่ น เหมาะกบั
การถ่ายรูปเป็นทีระลึกอย่างมาก ตลอดสองขา้งทางในย่านนีย้งัมีรา้นขายของที่ระลึกและรา้นคาเฟ่สวยๆ 
สไตล์ญ่ีปุ่ น ตั้งเรียงรายอยู่มากมาย ขนมยอดนิยมของที่นี่นั่นก็คือซอฟท์ครีม ที่ถูกเคลือบด้วยแผ่น
ทองค าเปลวของเมืองคานาซาวะ หากได้มาเที่ยวที่แห่งนีแ้ลว้ไม่ได้ลองชิมซอฟท์ครีมถือว่าพลาดเลย
ทีเดียว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่อาวาระ ออนเซ็น แหล่งออนเซ็นขึน้ชื่อของแถเมืองฟุคอิุ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เขา้พกัโรงแรม Awara Onsen Mimatsu หรือเทียบเท่า (B / L / D) 

  https://www.mimatu.net/ 
(พิเศษห้องพักท่ีน่ี เราท าจองเป็นห้องพักแบบมีบ่อออนเซ็นภายในห้องพิเศษเฉพาะกรุ๊ปเรา
เท่าน้ัน) 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมคีวามเช่ือว่าในน ้าแร่น้ัน
มีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันจันทรท่ี์ 13 เมษายน 2563 หน้าผาโทจินโบ – วัดไดฮนซัง เอเฮจิ – ทะเลสาบบิวาโกะ – มิต

ซุยเอ้าทเ์ลท – เมืองมิเอะ – สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านชม หน้าผาโทจินโบ เป็นหนา้ผาที่ยื่นออกไปในทะเล
ญ่ีปุ่ น ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึน้ชื่อของเมืองฟุคุอิและไดร้ับ

การจดทะเบียนเป็น
ส ถ า น ที่ ท า ง
ธรรมชาติที่ส  าคัญของประเทศ หากมาแถวนีแ้ลว้ พลาดไม่ได้
เลยที่จะตอ้งมาเยี่ยมชมที่แห่งนี ้จากนั้นน าท่านชม วัดไดฮน
ซัง เอเฮจิ (Daihonzan Eihei-ji Temple) เป็นวัดพิเศษของ

https://www.mimatu.net/


 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า สงกรานตไ์พรเวทออนเซ็น 7D4N (TG) 

ศาสนาพทุธนิกายโซโตและเป็นวดัเกา่แก่ที่มีประวตัิศาสตรย์าวนานราว 750 ปีแลว้ ประกอบดว้ยอาคารซึ่ง
รวมถึงประตใูหญ่และหอธรรมต่างๆ รวม 7 หลงั เชื่อมต่อกนัดว้ยทางเดินเล็กๆ ในจ านวนนีม้ีหอ้งโถงใหญ่
ซนัโชคะค ุ(Sanshokaku Hall) ซึ่งมีภาพประดบัฝ้าเพดานทัง้สิน้ 320 ภาพ และเชื่อกนัว่าหากใครสามารถ
หาภาพปลาคารพ์ (2 ภาพ) สิงโต (2 ภาพ) และกระรอก (1 
ภาพ) เจอก็จะมีความสุขสมหวังในชีวิต ที่วัดแห่งนีม้ีพระสงฆ์
มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นจ านวนมาก และยังเปิดโอกาสใหผู้ม้า
เยี่ยมชมวัดไดส้ัมผัสกับประสบการณ์การนั่งสมาธิในแบบเซน
ไดน้อกจากนีใ้นวนัที่ 20 สิงหาคมยงัมีการจดังาน เทศกาลลอย
ดวงประทีปใหญ่แห่งวัดเอเฮจิ (Eihi-ji Temple Great Toro 
Nagashi Festival) ซึ่งจะมีการลอยโคมไฟกระดาษกว่าหมื่นชิน้ไปตามแม่น า้อีกดว้ย จากนั้นพาท่าชมวิว 
ทะเลสาบบิวาโกะ ทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทางชายฝ่ังทะเลสาบทางทิศใต ้ในอดีตเคย
เป็นชุมทางส าคัญระหว่างเมืองเกียวโตและเมืองโตเกียว ปัจจุบันเป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเที่ยวของ
จงัหวดัชิกะ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย พาทุกท่านชอ้ปปิ้งที่ มิตซุยเอ้าทเ์ลท แหล่งเลือกซือ้สิ่งของและเสือ้ผา้แฟชั่น ภายในแบ่งเป็นรา้นคา้ต่างๆ 

มากมายมีสินคา้หลากหลายประเภท อาทิ เครื่องส าอาง เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย
แบรนดช์ั้นน าใหท้่านเลือกซือ้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิเอะ เมืองที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
มากมายทัง้ทะเลและภูเขา มีความเจริญรุ่งเรืองทางการเกษตรและการประมง มีของกินอร่อยๆ มากมาย 
ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทรงคุณค่าทางประวัติศาสตรแ์ละประเพณีโบราณแลว้ จังหวัด
มิเอะยงัมีธีมพารค์และแหล่งชอ้ปปิ้งใหไ้ดเ้พลิดเพลินกนัอีก และพาท่านชมเทศกาลแสดงไฟในฤดูหนาว
ที่ สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ท่านจะไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศ
สุดมหัศจรรย์ไปกับอิลลูมิเนชั่น หรือการประดับประดาไฟ
หลากหลายสี เต็มบริเวณพืน้ที่ของสวนดอกไมน้าบานะโนะ ซา
โตะ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประดบัตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆ ใหไ้ด้
ชมกันใหท้่านเต็มอ่ิมกับการชื่นชมความสวยงามของแสงไฟ 
หลากสีสนัหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม Nagoya Castle Plaza Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D) 
http://www.castle.co.jp/plaza/ 

http://www.castle.co.jp/plaza/


 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า สงกรานตไ์พรเวทออนเซ็น 7D4N (TG) 

 
วันอังคารท่ี 14 เมษายน 2563 เมืองนาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ย่านซาคาเอะ – เก็บสตรอว์

เบอรร่ี์ – อิออน พลาซ่า – นาโกย่า  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ น
รองจากเมืองโอซาก้า เป็นเมืองที่เจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าอัตสึตะ 
ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจา้ที่ส  าคญั
ที่สุดของศาสนาชินโต สรา้งแบบสถาปัตยกรรมสไตลญ่ี์ปุ่ นชิน
เมซูคุริ เป็นที่ประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตยแ์ละเป็น

ที่ซึ่งเก็บดาบศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเคร่ืองราชกกุธภณัฑศ์กัดิ์สิทธ์ิประจ าจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ซึ่งในทกุ
ปีจะมีผูม้าสักการะประมาณ 6,500,000 คน พาท่านชอ้ปปิ้งกนัต่อที่ ย่านซาคาเอะ แหล่งชอ้ปปิ้งชื่อดงั
ของเมืองนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมายทีต่ัง้เรียงราย
อยู่สองฝ่ังถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka,Old Navy, Adidas, Miu Miu, Gap, Zara, 
Louis Vuitton และ Apple Store ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้ เลือกชมกนัอย่างเพลิดเพลิน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่าน ท ากิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอรร่ี์ ใหท้่านสนุกสนานกบั

การเก็บผลไม ้ใหม่ๆ สดๆ จากตน้ที่เรียงรายเป็นทิวแถว และ
เต็มอ่ิมกับการเก็บผลไมป้ระจ าฤดูกาลทานจากตน้กันอย่าง
เพลิดเพลินพรอ้มถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆ หรือเลือก
ซือ้มาไวร้บัประทานไดต้ามอัธยาศยั จากนัน้น าท่านชอ้ปปิ้งที่ 
อิออน พลาซ่า ศนูยร์วมสินคา้ชัน้น านานาชนิด อาทิ นาฬิกา
, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ เป็นตน้และยงัมีรา้น 100 เยน สินคา้ที่มีคุณภาพจากประเทศญ่ีปุ่ นแต่
ราคาแสนจะถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ (B / L / D) 

 
วันพุธท่ี 15 เมษายน 2563 นาโกย่า – กรุงเทพฯ  
00.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า ดว้ยเที่ยวบิน TG 647  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า สงกรานตไ์พรเวทออนเซ็น 7D4N (TG) 

04.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
 

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

อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(มเีตียง) 
เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(ไมม่ีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

9 – 15 เม.ย. 63 64,999 59,999 54,999 6,000 
•    กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณีท่ีกรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 

2. ค่ารถรบั – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรบักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรมั หากน า้หนักหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัสายการบินที่เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

7. ค่าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีทีเ่สียชวิีต (ส าหรบัผูท้ี่อายไุม่เกิน 70 ปี) 
8. ค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท้ี่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุไม่ครอบคลมุผูเ้ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 
อัตราน้ีไม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

2. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์

3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า สงกรานตไ์พรเวทออนเซ็น 7D4N (TG) 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการประกาศ

ลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรบัค่ามดัจ าส าหรบัการส ารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมกีารยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทวัร ์กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารองการ
เดินทางนัน้ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

3. ส าหรบัการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงรา้นอาหารที่มีคนมาใชบ้ริการกนัเยอะ 
รา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงรา้นอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว 
ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร ์

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คืนเงนิ เตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของค่าทวัร ์
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไมม่ีการคืนเงินใดๆท้ังสิน้ 
 ยกเวน้กรณีที่บรษิัททวัร ์น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน คา่แลนด ์เพื่อเตรยีมการจดัน าเที่ยว ก่อนนกัท่องเทีย่วจะมกีารแจง้
ยกเลกิการเดนิทาง บริษัททวัรส์ามารถหกัช าระค่าใชจ้่ายตามจริงก่อนทีจ่ะคนืใหน้ักท่องเที่ยวได ้เช่น เที่ยวบนิพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏเิสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมอืง 
หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า สงกรานตไ์พรเวทออนเซ็น 7D4N (TG) 

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุุดวิสัย เช่น อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ การนดั

หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น การน าสิ่งของ
ผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อม
เสียและผิดกฎหมาย 

 
รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


