
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า เที่ยวสงกรานตช์มหมู่บา้นโบราณ 6D4N (SQ) 

 
 
 
 
 
 

✓ ชมพิพิธภณัฑด์าบเมืองเซกิแหล่งตีดาบขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น 
✓ ชมบ่อน า้โมเนต ์งดงามดั่งภาพวาด 
✓ ชมบรรยากาศเมืองเก่า กุโจฮาจิมงั และ ทาคายาม่า 
✓ ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ บ้านโบราณหลังคาหนา้จั่วที่ไดข้ึน้
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 
✓ ดื่มด ่าบรรยากาศเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ 
✓ ขึน้กระเชา้ 2 ชัน้ สู่ยอดเขาชินโอตากะ 
✓ ชมปราสาทมตัซึโมโต ้หรือ ปราสาทอีกาด าอนัเลื่องชื่อ 
✓ กิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอรร์ี่อนัหอมหวาน 
✓ ชมกิจกรรมประดบัไฟอนัยิ่งใหญ่ที่ นาบานะ โนะ ซาโตะ 
✓ อาบน า้แร่แช่ออนเซ็นสไตลญ่ี์ปุ่ น 2 คืน 

วันท่ี เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวัน 

อาหาร
เย็น 

วันศุกรท่ี์ 10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์ - - - 

วันเสารท่ี์ 11 เม.ย. 63 สิงคโปร ์– นาโกย่า – เมืองเซกิ – พิพิธภัณฑ์เซกิ ฮาโมโน – 
บ่อน า้โมเนต ์– เมืองกุโจฮาจิมัง – เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง – ทา
คายาม่า 

-   

วันอาทิตยท่ี์ 12 เม.ย. 63 ตลาดเช้า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – 
กระเช้าชินโฮตากะ – มัตซึโมโต ้

   

วันจันทรท่ี์ 13 เม.ย. 63 ปราสาทมัตซึโมโต ้–  ถนนนาคามาจิ – ไดโอะ วาซาบิ ฟารม์ – 
ทะเลสาบซูวะ – เก็บสตรอวเ์บอรร่ี์ – นาโกย่า 

   

วันอังคารท่ี 14 เม.ย. 63 วัดโอสุคันนอน –ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ซากาเอะ – มิตซุยเอาท์
เลทแจ๊สดรีม – สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ – สนามบิน
นาโกย่า 

   
- 

วันพุธท่ี 15 เม.ย. 63 นาโกย่า – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  - - 
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วันศุกรท่ี์ 10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ –  สิงคโปร ์   
17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ ประตูหมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์

พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระแก่ท่าน 

20.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเที่ยวบินที่ 
SQ 983 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
 
วันเสารท่ี์ 11 เม.ย. 63 สิงคโปร ์– นาโกย่า – เมืองเซกิ – พิพิธภัณฑเ์ซกิฮาโมโน – บ่อน ้าโมเนต ์

– เมืองกุโจฮาจิมัง – เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง – ทาคายาม่า 
01.20 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเที่ยวบินที่ 

SQ 672 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า  เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่ น
แลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของจังหวัดกิฟุ เป็นเมืองที่ขึน้ชื่อในเรื่องการผลิตเครื่องมือที่ใช้

ส  าหรับตัดที่มีคุณภาพ 
นอกจากนี้แล้วยังมีชื่อเสียงในการตีดาบแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์เซกิฮาโมโน เป็นพิพิธภัณฑท์ี่จัด
แสดงวิธีการตีดาบแบบโบราณโดยช่างตีดาบมืออาชีพ ที่ถูกถ่ายทอด
ภูมิปัญญากันมาอย่างยาวนาน น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าโมเนต์ 

(Monet Pond)  ห รื อ  บ่ อน ้ า นิ ร น าม  (Namonaki Pond / 
Nameless Pond) ที่ศาลเจา้เนมิชิ เมืองเซกิ ขนาดของบ่อน า้
แห่งนีใ้หญ่กว่าสนามเทนนิสเพียงเล็กนอ้ย ที่บ่อน า้แห่งนีเ้มื่อได้
มองดปูลาคารฟ์หลากสีสนัแหวกว่ายผ่านกอบวัอยู่ในน า้ใสแจ๋ว
สีฟ้าเทอรค์วอยซ ์จึงไม่น่าแปลกใจที่บ่อน า้แห่งนีจ้ะไดช้ื่อว่าบ่อ
น า้โมเนต ์เพราะคลา้ยกบัผลงานภาพวาดสีน า้มนัชุด “Water Lilies” ของ Claude Monet ศิลปินอิมเพรส
ชนันิสตช์ื่อดงัชาวฝรั่งเศส   

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่ตัง้อยู่เกือบกึ่งกลาง
ของจังหวัดกิฟุและยังเป็นเมืองที่หลงเหลือความงดงามของ
เมืองรอบปราสาท ซึ่งมีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกนั และรางน า้ที่
สวยงามที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายวฒันธรรมแบบญ่ีปุ่ น ใหท้่านชม
เมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมงัที่มีบา้นเรือนในสมยัอดีตเรียงราย
อยู่ อีกทัง้เมืองกุโจฮาจิมงัเป็นเมืองที่มีรางน า้จ านวนมาก จนถูก
ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน า้เพราะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็จะไดย้ินเสียงน า้ไหลสะทอ้นไปทั่วทั้งตัว
เมืองดูแลว้เป็นบรรยากาศที่ท าใหห้วนนึกถึงอดีตในบรรยากาศแบบยอ้นยุคท าใหท้ัง้เมืองเสมือนกบัเป็น
อีกโลกหนึ่งก็ว่าได ้เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนีก้็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับยอ้นเวลาไปอดีตได้
อย่างแน่นอน น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าที่แฝงไปดว้ยมนตเ์สน่หอ์ันน่าหลงใหลที่
ยังคงรูปแบบเดิมไวไ้ม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบา้นคฤหบดีที่สวยงามสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแท ้
ร้านขายสาเกแบบญ่ีปุ่ นที่หาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหนา้ต่างที่เป็นเอกลักษณ์ 
วางตวัเรียงกนัเป็นแถวอยู่ภายในตวัเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงไดร้บัสมญานามว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
  เขา้พกัโรงแรม Hida Plaza Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 
  https://www.hida-hotelplaza.co.jp/ 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่
น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันอาทิตยท่ี์ 12 เม.ย. 63 ตลาดเช้า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กระเช้าชินโฮ

ตากะ – มัตซึโมโต้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าทุกท่านสู่ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน
กับการเดินเที่ยวชมตลาดเชา้ริมฝ่ังแม่น า้มิยากาว่า พรอ้มกับ
สัมผัสวิถีชีวิตยามเชา้ในบรรยากาศแบบสมัยโบราณ ซึ่งท่าน
สามารถเลือกซือ้ เลือกชม ผกั ผลไม ้ขนมพืน้เมือง และของที่ระลึก
ต่าง  ๆไดต้ามอธัยาศยั น าท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ย่าน
ที่อนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมัยเอโดะรวมถึง
การด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ไดเ้ป็นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสน

https://www.hida-hotelplaza.co.jp/
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คลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนีย้ังมีสินคา้พืน้เมือง ของที่ระลึกในสไตลญ่ี์ปุ่ น
ดัง้เดิมใหท้่านไดเ้ลือกซือ้กนัอีกดว้ย  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้าน
โบราณที่ไดร้บัการตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ยบา้นรูปทรงที่แปลก
ตาไม่ เหมือนใครนั้นก็คือบ้านทรงแบบ  “กัส โซ”  โดยมี
เอกลักษณ์อยู่ที่หลังคาของตัวบ้านที่ ออกแบบเป็นทรง
สามเหลี่ยมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพืน้ เพื่อเป็นการป้องกนัตวั
บา้นที่อาจจะพงัไดเ้มื่อเวลาที่หิมะตกลงมาเป็นจ านวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมู่บา้นแห่งนี ้
ตั้งอยู่เกือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาลอ้มอยู่โดยรอบ ท าใหม้ีอากาศที่เย็นตลอดทัง้ปีและ
ในฤดหูนาวนัน้จะเป็นบริเวณที่มีหิมะตกมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของตวัเกาะ ใหท้่านไดช้มความสวยงามและ
ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางขึ ้น กระเช้าชินโฮตากะ  (Shin Hotaka 

Ropeway) อีกหนึ่ งแหล่งท่องเที่ ยวยอดฮิตของโอคุฮิดะ
(Okuhida) เพราะที่นี่นั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกระเชา้ที่เป็น
เอกลกัษณท์ี่สดุแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ นเลย โดยจะขึน้ไปยงั
ยอดเขาโอคโุฮตาเกะดาเกะ(Oku-Hotakedake) วิวที่จะไดเ้ห็น
เวลาขึ ้นกระเช้าสวยงามมากๆ แบบทั้งสวยทั้งสูง  การขึ ้น
กระเช้านั้นรวมๆแล้วจะมีระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดับด้านข้างของเทือกเขาโฮทาเกะ (Hotake 
Mountain) ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศนท์ี่งดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ(Oku-
Hotakedake)ภูเขาที่สงูเป็นอนัดบัสามของญ่ีปุ่ น จุดเด่นของกระเชา้คือมีขนาดใหญ่สีสนัสดใส กระเชา้จะ
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกระยะทาง 200 เมตร ไปหยุดที่สถานี Nabedaira Kogen Station บนสถานี
นี ้ประกอบด้วยศูนย์นักท่องเที่ยว ห้องอาบน า้สาธารณะ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ จุดขึน้
กระเชา้ช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นกระเชา้ขนาดใหญ่ ระยะทาง 800 เมตร ขึน้ไปยังสถานีดา้นบนที่ระดับความสูง
ประมาณ 2,150 เมตร สถานีบนสดุใหบ้ริการรา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกและดาดฟ้าชมวิวอันงดงาม
ของภูเขาและหุบเขา น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดบัสอง
ของจังหวัดนากาโน่ มีจุดท่องเที่ยงที่ส  าคัญที่สุด คือ ปราสาทมัตสึโมโต ้ถือเป็น 1 ใน ปราสาทดั้ง เดิมที่
สวยที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ น  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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  เขา้พกัโรงแรม Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
  http://www.alpico-plaza-hotel.jp/ 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่
น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 

วันจันทรท่ี์ 13 เม.ย. 63 ปราสาทมัตซึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ  - ไดโอะ วาซาบิ  ฟาร์ม – 
ทะเลสาบซูวะ – กิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอรร่ี์ – นาโกย่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่าน เข ้าชม  ปราสามมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) 
หรือที่มีชื่อเรียกว่า ปราสาทอีกา ซึ่งถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1592 
– 1614 เนื่องดว้ยปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือน
ปีนก และจุดเด่นของปราสาทนีค้ือสี ซึ่งใชโ้ทนสีที่เนน้ไปทางสี
เขม้ ดูมืด ท าใหรู้ส้ึกถึงความยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม จึงท าให้
ไดฉ้ายานีม้า โดยตวัปราสาทจะมีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อ
กับโครงสรา้งอาคารหลัก รวมทั้งยังถูกตกแต่งด้วยไม้ และมีช่องเก็บหินส าหรับโจมตีศัตรู  ช่อง
ส าหรับธนูและหอสังเกตการณ์บนชั้น 6 อีกดว้ย ปราสาทนีถู้กใชเ้ป็นที่พักของบรรดาเจา้เมืองในอดีต 
ปัจจุบนัหลงัจากไดร้บัการจดัตัง้เป็นสมบตัิประจ าชาติญ่ีปุ่ นไดป้รบัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑส์ าหรบัรวบรวมขอ้มลู
ประวัติศาสตร์ของญ่ีปุ่ นและประวัติศาสตร์ของนากาโน่  ใกล้ๆกันนั้นพาท่านเดินชม ถนนนาคามาชิ  
(Nakamachi Street) สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของเมือง โดยจะมีรา้นคา้ขายของที่ระลึกท ามือต่างๆ  ที่มี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ทั้งรา้นอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ใหท้่านสามารถนั่งพักได้ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ไดโอะ วาซาบิ ฟาร์ม (Daio Wasabi Farm) เป็น
ฟารม์วาซาบิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น ครอบคลุมพืน้ที่ 15 
เฮกตาร ์โดยวาซาบิถือว่าเป็นของนิยมคู่กันกับซูชิ ต้นวาซาบิ
สามารถเติบโตได้เฉพาะบริเวณที่มีน ้าสะอาดเท่านั้น โดยมี

อุณหภูมิอยู่ที่  10 – 
15 องศาเซลเซียสและน า้ตอ้งไม่ขุ่น น า้เย็นและบริสทุธ์ิจากหิมะ
ที่ละลายบนเทือกเขาท าใหว้าซาบิของที่นี่มีคณุภาพดีตลอดทั้ง
ปี ที่นี่มีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวาซาบิใหท้ดลองท ามากมาย 
และที่พลาดไม่ไดเ้ลยคือการลองลิม้ชิมรสชาติของซอรฟ์ครีม 

รสวาซาบิ ใหท้่านเพลินเพลินกับบรรยากาศของไร่วาซาบิ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบซูวะ (Suwa 

http://www.alpico-plaza-hotel.jp/
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Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในชินชู ตัง้อยู่ทางตอนกลางของลุ่มน า้ซสวุะ ที่นี่ถือเป็นตน้น า้ของแม่น า้เทนยซุึง่
ไหลผ่านเมืองโอคายะไปยงัพืน้ที่ต่างๆ และสดุทา้ยไหลลงสู่มหาสมทุรแปซิฟิก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่าน ท ากิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอร์ร่ี ใหท้่านสนุกสนาน

กับการเก็บผลไม ้ใหม่ๆ สดๆ จากต้นที่เรียงรายเป็นทิวแถว 
และเต็มอ่ิมกับการเก็บผลไม้ประจ าฤดูกาลทานจากตน้กัน
อย่างเพลิดเพลินพรอ้มถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆ หรือ
เลือกซือ้มาไวร้บัประทานไดต้ามอัธยาศัย หลังจากนั้นน าท่า
เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดบั 1 ของภูมิภายชูบุ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 เขา้พกัโรงแรม Nagoya Koukusai Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
https://nagoyakokusai.com/ 

 
วันองัคารท่ี 14 เม.ย. 63 วัดโอสุคันนอน – ย่านการค้าโอสุ – ซากาเอะ – มิตซุยเอาทเ์ลทแจ๊สด

รีม – สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ – สนามบินนาโกย่า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดโอสุคันนอน เป็นวัดในพระพุทธศาสนา
ที่มีชื่อเสียง แรกเริ่มสรา้งขึน้ในสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ  
แลว้ถูกยา้ยมาตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 หลังจากนั้นพระอุโบสถ
ไดร้บัความเสียหายจากอุทกภัยซ า้ๆอย่างรุนแรง ดังนั้นอาคาร
ปัจจุบันจึงสร้างขึน้ในศตวรรษที่ 20 วัตถุประสงค์หลักของ
วัดแห่งนี ้คือการเคารพบูชารูปสลักไมข้องเทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์ 
Kobo Daishi ภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมดุชินปคูจุิที่จดัเก็บหนงัสือภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาจีน จ านวน
กว่า 15,000 เล่ม หนงัสือเหล่านีเ้ป็นสมบตัิของชาติ และเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถึงส าเนาที่เก่าแก่
ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวัติศาสตรต์น้ก าเนินของญี่ปุ่ น  จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปปิ้ง 
ย่านการค้าโอสุ ย่านชอ้ปปิ้งที่ผสมผสานกนัระหว่างประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมสมยัใหม่ มีทัง้รา้นขาย
เสือ้ผา้ รา้นอาหาร รา้นขนม รวมไปถึงคนที่ชอบการต์ูน เกมส ์และอนิเมะต่างๆ มีใหทุ้กท่านได้เลือกซือ้ 
เลือกชมอีกดว้ย ท าใหย้่านนีเ้ป็นยา่นท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองนาโกย่าซึง่นอกจากคนญ่ีปุ่ นที่มาเที่ยวแลว้ 
ยงัเป็นที่ไดร้บัความนิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติดว้ยเช่นกนั 

https://nagoyakokusai.com/
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เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  
 
บ่าย น าท่านชอ้ปปิ้งที่ ย่านซาคาเอะ แหล่งชอ้ปปิ้งชื่อดังของเมืองนาโกย่า เ ป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง 
H&M, Bershka, Old Navy, Adidas, Miu Miu, Gap, Zara, Louis Vuitton และ Apple Store ใหทุ้กท่าน
ไดเ้ลือกซือ้ เลือกชม สินคา้ที่ท่านชื่นชอบกนัอย่างเพลิดเพลิน จากนั้นน าท่านชอ้ปปิ้งที่  มิตซุยเอาทเ์ลท
แจ๊สดรีม ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ้งรา้นคา้แบรนดเ์นมชั้นน าและรา้นอาหารญ่ีปุ่ นและ
อาหารนานาชาติกว่า 240 ร้านเลยทีเดียว ที่นี่ถือว่าเป็นเอา้ทเ์ลทที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ นมี
ความมีความใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหม้ีลักษณะคลา้ยกับเมืองนิวออร์
ลีนสซ์ึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกาอีกดว้ยจากนัน้
พาท่านชมเทศกาลแสดงไฟที่ สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ท่าน
จะไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศสดุมหศัจรรยไ์ปกบัอิลลมูิเนชั่น หรือ
การประดับประดาไฟหลากหลายสี เต็มบริเวณพืน้ที่ของสวน
ดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประดับ
ตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆ ให้ได้ชมกันใหท้่านเต็มอ่ิมกับการชื่น
ชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสีสันหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย (เพื ่อให้ท่านได้ใช้
เวลาอย่างคุ้มค่าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย) เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทุกท่าน
เดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางสู่ที่พกั 

 เขา้พกัโรงแรม Centrair Airport Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / - ) 
https://www.meitetsu-gh.co.jp/centrairhotel/ 

วันพุธท่ี 15 เม.ย. 63  นาโกย่า – กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ (B / - / -) 
**เน่ืองจากมีทางเช่ือมจากโรงแรมไปยังสนามบิน จึงไม่มีรถบัสให้บริการ** 

10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเที่ยวบนิที่ SQ 671  
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
18.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที่ SQ 978 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

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

https://www.meitetsu-gh.co.jp/centrairhotel/


 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า เที่ยวสงกรานตช์มหมู่บา้นโบราณ 6D4N (SQ) 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(มเีตียง) 
เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(ไมม่ีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

10 – 15 เม.ย. 63 49,999 44,999 39,999 6,000 
• กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณีท่ีกรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลบั Economy Class สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์

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 ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรบัผูท้ี่อายุไม่เกิน 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 
 
เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศ
ลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 
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การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรบัค่ามัดจ าส าหรบัการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 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 าระค่าใชจ้่ายตามจริงก่อนทีจ่ะคนืใหน้กัท่องเที่ยวได ้เช่น เที่ยวบนิพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุุดวิสัย เช่น อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ การนดั
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า เที่ยวสงกรานตช์มหมู่บา้นโบราณ 6D4N (SQ) 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะของสายการ
บิน โรงแรมและสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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

 
 

 

รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


