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NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 
จุดเด่น 

 
 ชมหมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ 
 ชมหมูบ่า้นเกา่สมัยเอโดะซนัมาช ิซูจ ิ
 ชมและทดลองทําอาหารจําลอง ท ีโรงเรยีนยามะ โนะ นากะ  
 ชมพพิธภัณฑโ์รงงานเครอืงปันดนิเผาโนรติาเกะ  
 ชมพระพุทธรูปปางมารวชิยัท ีวดัโทกนัจ ิ
 ชมปราสาทนาโกยา่ปราสาทประจําเมอืง 
 ชม วดัโอสคุนันอนวดัในพระพุทธศาสนาของนาโกย่า 
 ชมประวตัคิวามเป็นมาและนวัตกรรมใหมข่องรถไฟท ีพพิธิภณัฑร์ถไฟนาโกยา่ 
 ชมวถิชีวีติของเหลา่นนิจาท ีหมูบ่า้นนนิจาองิะ 
 ชมศาลเจา้ในลัทธชินิโต ศาลเจา้อเิสะ 



 

 

 ชมหนิศกัดสิทิธติวัแทนของคูส่มรส 
 ชอ้ปปิงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิงยา่นดงั

 
ชอืโปรแกรมNAGOYA TAKAYAMA SHIR
จํานวน6วนั3คนื 

 

วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว
1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG644 BKK-NGO 00:05-0
2 นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ

3 โรงเรยีนสอนทําอาหารจําลอง - 
ซาคาเอะ 

4 ปราสาทนาโกยา่ - วดัโอสคึนันง

5 หมู่บา้นนินจา - ศาลเจา้อเิสะ 
นมอลล ์

6 นาโกย่า - สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ
TG647KIX-BKK00:30-04:

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
21:00น. คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยาน

ออกชัน4ประตูทางเขา้2-
AIRWAYSโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

 

วนัท2ี นาโกยา่ - ทาคายามา่- หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ 
มาชซูิจ ิ

 
00:05น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

เทยีวบนิทTีG644 
 
08:00น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนา

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั
Takayama Shi เป็นเมอืงในจังหวัดกฟิุประเทศญปีุ่ นในปีค
พนืททีงัสนิ 2,177.67 ตารางกโิลเมตรทะกะยะมะมกีารตงัถนิฐานมาตงัแตยุ่คโจมงเป็นหมู่บา้นชา่งไมท้มีชีอืเสยีง
มคีวามเชอืกันวา่ชา่งไมจ้ากเมอืงทะกะยะมะเขา้ร่วมสรา้งพระราชวังเกยีวโตและวัดอารามตา่งๆในเกยีวโตและนะ
ระและปราสาททะกะยะมะในสมัยโทะกุงะวะจากสภาพภูมศิาสตรข์องทะกะยะมะทตีงัอยู่บนทสีงูและตัดขาดจาก
โลกภายนอกมาเป็นเวลากว่า
วฒันธรรมดงัเดมิไวอ้ยา่งด ี

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

นําท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นชริาคาวาโกะ
หมูบ่า้นชาวนาเล็กๆในหบุเขาซงึเป็นเสน้ทางระหวา่งทาคายาม่า
และคานาซาวา่เป็นหมูบ่า้นทไีดรั้บการเลอืกใหเ้ป็นหมู่บา้นมรดก
โลกทไีดรั้บการอนุรักษ์สภาพของหมู่บา้นไวเ้ป็นอย่างดหีมู่บา้น
ชริาคาวาทมีารุฮากเิมืองชริาคาวานันไดรั้บการลงทะเบยีนให ้
เป็นมรดกโลกการแสดงแสงไฟทนีีดูแลว้สวยงามมหัศจรรยย์งิ
นักซึงการแสดงจะมีเฉพาะวันและเวลาทีกําหนดไวเ้ท่านัน
สถานททีไีดป้รากฎตอ่สายตานันตังอยู่ทา่กลางหมิะเป็นสถา
ทสีวยมากๆปลืมใจทไีดเ้ห็นฤดูหนาวทชีริากาวาโกนันหนาว
มากๆทงัหมิะก็ตกดังนันการเดนิทางไปทนีคีวรสวมรองเทา้บทูที
ไม่ลืนไม่ทําใหเ้ทา้เปียกทังควรมีร่มกันฝนแต่ร่มก็อันตราย
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะนมีคีวามสวยงามในทกุฤดใูนฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้นจะเต็มไปดว้ยสเีขี

 
ชมหนิศกัดสิทิธติวัแทนของคูส่มรส หนิแตง่งานเมะโตะอวิะ 
ชอ้ปปิงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิงยา่นดงัโอส,ุซาคาเอะ, ออิอน มอลล ์

NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 

รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 
สวุรรณภมู)ิ(วนัเช็คอนิ) 
08:00 

- / - / -  

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ-ซนัมาชซิจู ิ - /L / D GujoVacance Mura Hotel
or SML

 สวนโนรทิาเกะ - วัดโทกันจ-ิชอ้ปปิง B / L / - Best Western Nagoya
Or SML

วดัโอสคึนันง - พพิธิภัณฑร์ถไฟนาโกยา B / L / D Best Western Nagoya
Or SML

 - เมะโตะอวิะ (หินแต่งงาน) - ออิอ B / L / -  

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
:30 

- / - / -  

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

คณะพรอ้มกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขา
-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ - ซนั

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาโกย่า ประเทศญปีุ่ นโดย

นาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย
การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยสําคญั!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด
จําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบัไดเ้วลาเดนิทางสู่

เป็นเมอืงในจังหวัดกฟิุประเทศญปีุ่ นในปีค.ศ. 2011 มจํีานวนประชากร
ตารางกโิลเมตรทะกะยะมะมกีารตงัถนิฐานมาตงัแตยุ่คโจมงเป็นหมู่บา้นชา่งไมท้มีชีอืเสยีง

เมอืงทะกะยะมะเขา้ร่วมสรา้งพระราชวังเกยีวโตและวัดอารามตา่งๆในเกยีวโตและนะ
ระและปราสาททะกะยะมะในสมัยโทะกุงะวะจากสภาพภูมศิาสตรข์องทะกะยะมะทตีงัอยู่บนทสีงูและตัดขาดจาก
โลกภายนอกมาเป็นเวลากว่า 300 ปีทําใหว้ัฒนธรรมในทะกะยะมะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและอนุรักษ์

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะShirakawaGoเป็น

หมูบ่า้นชาวนาเล็กๆในหบุเขาซงึเป็นเสน้ทางระหวา่งทาคายาม่า
และคานาซาวา่เป็นหมูบ่า้นทไีดรั้บการเลอืกใหเ้ป็นหมู่บา้นมรดก

สภาพของหมู่บา้นไวเ้ป็นอย่างดหีมู่บา้น
ชริาคาวาทมีารุฮากเิมืองชริาคาวานันไดรั้บการลงทะเบยีนให ้
เป็นมรดกโลกการแสดงแสงไฟทนีีดูแลว้สวยงามมหัศจรรยย์งิ
นักซึงการแสดงจะมีเฉพาะวันและเวลาทีกําหนดไวเ้ท่านัน
สถานททีไีดป้รากฎตอ่สายตานันตังอยู่ทา่กลางหมิะเป็นสถานที
ทสีวยมากๆปลืมใจทไีดเ้ห็นฤดูหนาวทชีริากาวาโกนันหนาว
มากๆทงัหมิะก็ตกดังนันการเดนิทางไปทนีคีวรสวมรองเทา้บทูที
ไม่ลืนไม่ทําใหเ้ทา้เปียกทังควรมีร่มกันฝนแต่ร่มก็อันตราย
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะนมีคีวามสวยงามในทกุฤดใูนฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้นจะเต็มไปดว้ยสเีขี

  

2 

โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 
 

GujoVacance Mura Hotel 
or SML 
Best Western Nagoya 
Or SML 
Best Western Nagoya 
Or SML 
 

 

เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขันตอน
ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด

ไดเ้วลาเดนิทางสู่ทาคายาม่า
มจํีานวนประชากร 92,369 คนมขีนาด

ตารางกโิลเมตรทะกะยะมะมกีารตงัถนิฐานมาตงัแตยุ่คโจมงเป็นหมู่บา้นชา่งไมท้มีชีอืเสยีง
เมอืงทะกะยะมะเขา้ร่วมสรา้งพระราชวังเกยีวโตและวัดอารามตา่งๆในเกยีวโตและนะ

ระและปราสาททะกะยะมะในสมัยโทะกุงะวะจากสภาพภูมศิาสตรข์องทะกะยะมะทตีงัอยู่บนทสีงูและตัดขาดจาก
ปีทําใหว้ัฒนธรรมในทะกะยะมะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและอนุรักษ์

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะนมีคีวามสวยงามในทกุฤดใูนฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้นจะเต็มไปดว้ยสเีขยีวชะอุม่ฤดใูบไมแ้ดง



 

 

นันก็มีบรรยากาศสฉูีดฉาดหลากสสีว่นฤดูหนาวหมู่บา้นเต็มไปดว้ยมนตส์เน่หข์องหมิะบา้นเก่าแก่ในหมู่บา้นมี
เอกลักษณ์ทโีดดเด่นเรียกว่าสไตล์
ความหนาวเย็นเมอืงทากายามะเมอืงศนูย์
เต็มไปดว้ยบรรยากาศโบราณในสมัยเอโดะถนนเสน้หลักของเมอืงเต็มไปดว้ยบรรยากาศคกึคักของรา้นขายของ
สนิคา้ของชําร่วยและรา้นอาหารมากมายนอกจากนียังมงีานเทศกาลทยีงิใหญ่จัดขนึในทุกเดอืนเมษายนและ
เดอืนตุลาคมและเนือวัวฮดิะแลว้อาหารขนึชอืของเมอืงทากายามะยังมซีอสมโิซะและแป้งโมจโิกเฮ
ความเป็นอยู่ของชาวบา้นท ี
ชอืเสยีงของHidaTakayama

 
 
คาํ บรกิารอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม
 
ทพีกั Gifu Washington Plaza
 

วนัท3ี โรงเรยีนสอนทําอาหารจําลอง
Temple -ชอ้ปปิงซาคาเอะ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางสูน่าโกยา่ไปเยยีมชม
จําลองทยีามะ โนะ นากะYama no Naka
ประสพการ์ณในการทําอาหารหรือขนมจําลองซึงมีหลาย
อย่างเชน่การทําคัฟเค็กเป็นตน้ท่านทชีอบทําอาหารรับประทาน
เองเป็นประสพการณ์ทไีม่ควรพลาดสําหรับการทดลองทําอาหาร
จําลองในแบบของคุณเองจากนันนําท่านสู่
Noritake Gardenก่อตังขนึโดยบรษัิทชันนําในอุตสาหกรรม
เซรามคิญปีุ่ นทตีงัอยู่ในนาโกย่าเปิดใหบ้รกิารในปี ค
ซงึกอ่ตงัครบ100 ปี นอกจากเทยีวชมพพิธิภัณฑซ์งึจัดแสดงโรงงานเครอืงปันดนิเผาและเครื
เกะ ทา่นยังสามารถทดลองวาดภาพไดด้ว้ย นอกจากนีรา้นคา้โนรติาเกะซงึมภีาชนะและสนิคา้ทใีชบ้นโต๊ะอาหาร

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

เดนิทางสูว่ดัโทกนัจTิoganji
นาโกย่าในจังหวัดไอจิมีตังแต่ศตวรรษทีสิบหกและมีรูปปัน
พระพุทธรูปปางมารวชิัยสูง 
สรา้งขนึครังแรกเมอืปีค.ศ. 1532 
โอริอาเพือเป็นเกยีรตแิก่Nobuhide
ตามชอืพุทธะมรณกรรมของ
ของพุทธศาสนาญปีุ่ นมกีารเชอืมโยงหลายแห่งในอนิเดยีภายใน
บริเวณวัดมีShiva-Lingamและศาลเจ ้
สรัสวดซีงึเป็นผูม้เีกยีรตใินงานเทศกาล
สไตลจ์นีททํีาจากตน้สนโบราณและป่าไมไ้ผ่หนาผ่านทางแคบ
ซึงหันไปทางซา้ยผ่านประตูจีนลงบันไดหินและคุณจะเห็น
พระพุทธรูปนังอยูท่างซา้ยของคณุแทน่ของภาพตกแตง่ดว้ยรูปปันพุทธแบบอนิเดยี
ใหญเ่ป็นปฏมิากรรมยอดเยยีมอยใูนพนืทสีวนอันน่ารนืรมยน์อีกีดว้ย

 
นันก็มีบรรยากาศสฉูีดฉาดหลากสสีว่นฤดูหนาวหมู่บา้นเต็มไปดว้ยมนตส์เน่หข์องหมิะบา้นเก่าแก่ในหมู่บา้นมี
เอกลักษณ์ทโีดดเด่นเรียกว่าสไตล ์“กัชโชทซคึรุ”ิมรีูปทรงสามเหลยีมหนาหลายชันเพือป้องกันผูอ้ยู่อาศัยจาก
ความหนาวเย็นเมอืงทากายามะเมอืงศนูยก์ลางคา้ตังแตใ่นสมัยอดตีมชีอืเรยีกอกีชอืวา่
เต็มไปดว้ยบรรยากาศโบราณในสมัยเอโดะถนนเสน้หลักของเมอืงเต็มไปดว้ยบรรยากาศคกึคักของรา้นขายของ
สนิคา้ของชําร่วยและรา้นอาหารมากมายนอกจากนียังมงีานเทศกาลทยีงิใหญ่จัดขนึในทุกเดอืนเมษายนและ
ดอืนตุลาคมและเนือวัวฮดิะแลว้อาหารขนึชอืของเมอืงทากายามะยังมซีอสมโิซะและแป้งโมจโิกเฮ

ความเป็นอยู่ของชาวบา้นท ีซนัมาช ิซูจSิanmachiSujiเป็นถนนสามสายทสีรา้งขนึในย่านประวัตศิาสตร์ทมีี
HidaTakayamaบรเิวณทตีังอยู่ใจกลางเมอืงฮดิะทาคายามะเป็นเมอืงคา้ขายทคีกึคักในอดตีวันนี

ไดรั้บการยอมรับอย่างง่ายดายดว้ยสถาปัตยกรรมและเสน่ห์
อันเกา่แกท่โีดดเดน่ฮดิะทาคายามะเป็นสว่นทสีวยงามของ
ประ เทศญีปุ่ นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ภาคเหนือ
ตอนกลางของประเทศญีปุ่ นบริเวณนีมีช ื
ทั ศนียภาพอัน งดงามของธร รมชาติและ นํ าพุ ร ้อน
SanmachiSujiเป็นหนึงในเขตทมีีการเก็บรักษาไวอ้ย่างดี
ทสีดุในเขตEdo ในประเทศญปีุ่ นความงามตามธรรมชาติ
และเสน่หข์องถนนเหล่านีพรอ้มกับวัดต่างๆของฮดิะทาคา
ยามะทําใหเ้มอืงนมีชีอืเลน่วา่ 

บรกิารอาหารคาํณหอ้งอาหารของโรงแรม 

Gifu Washington Plazaหรอืเทยีบเทา่ 

โรงเรยีนสอนทําอาหารจําลอง-สวนโนรทิาเกะ-วดัToganji 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ไปเยยีมชมโรงเรยีนสอนทําอาหาร
Yama no Nakaและใหท้า่นไดร้ับ

ประสพการ์ณในการทําอาหารหรือขนมจําลองซึงมีหลาย
อย่างเชน่การทําคัฟเค็กเป็นตน้ท่านทชีอบทําอาหารรับประทาน
เองเป็นประสพการณ์ทไีม่ควรพลาดสําหรับการทดลองทําอาหาร
จําลองในแบบของคุณเองจากนันนําท่านสู่สวนโนริทาเกะ

ก่อตังขนึโดยบรษัิทชันนําในอุตสาหกรรม
เซรามคิญปีุ่ นทตีงัอยู่ในนาโกย่าเปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.2001 เนอืงในโอกาสทผีูผ้ลติเครอืงปันดนิเผา

นอกจากเทยีวชมพพิธิภัณฑซ์งึจัดแสดงโรงงานเครอืงปันดนิเผาและเครื
เกะ ทา่นยังสามารถทดลองวาดภาพไดด้ว้ย นอกจากนีรา้นคา้โนรติาเกะซงึมภีาชนะและสนิคา้ทใีชบ้นโต๊ะอาหาร

อย่างครบครัน, รา้นอาหารและรา้นค็อฟฟีช็อปซงึใชภ้าชนะ
ของโนรติาเกะก็ไดรั้บความนยิมมากเชน่กัน
สร า้ งขึน ในบริ เ วณโรงง าน เดิมและแสดงให เ้ ห็นถึง
ประวัตศิาสตร์ของบรษัิทและผลติภัณฑใ์นโชวร์ูมต่างๆผูเ้ขา้
ชมสามารถดกูระบวนการสรา้งของพอรซ์เลนหรอืเขา้ร่วมการ
ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพพิธิภัณฑแ์สดงชนิ
แจกันกระป๋องและอาหารจากช่วงตน้ทศวรรษ
นอกจากนผีลติภัณฑใ์นปัจจบุนัยังแสดงอยูด่ว้ย

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
นํ า ท่ า น

ToganjiTempleในเขตMotoyamaของ
นาโกย่าในจังหวัดไอจิมีตังแต่ศตวรรษทีสิบหกและมีรูปปัน

 15 เมตรทวีาดดว้ยสเีขยีวสดใสถูก
1532 โดยนักรบโอะNobunaga ชอื

Nobuhideของบดิาของเขาวัดนีตังชอื
ตามชอืพุทธะมรณกรรมของNobuhideเป็นวัดโซโตเซนนิกาย
ของพุทธศาสนาญปีุ่ นมกีารเชอืมโยงหลายแห่งในอนิเดยีภายใน

และศาลเจา้ทีอุทิศใหก้ับเทพธิดา
สรัสวดซีงึเป็นผูม้เีกยีรตใินงานเทศกาลBenzaitenและยังมปีระตู
สไตลจ์นีททํีาจากตน้สนโบราณและป่าไมไ้ผ่หนาผ่านทางแคบ
ซึงหันไปทางซา้ยผ่านประตูจีนลงบันไดหินและคุณจะเห็น
พระพุทธรูปนังอยูท่างซา้ยของคณุแทน่ของภาพตกแตง่ดว้ยรูปปันพุทธแบบอนิเดยีและยังมมีอืทองสมัฤทธขินาด
ใหญเ่ป็นปฏมิากรรมยอดเยยีมอยใูนพนืทสีวนอันน่ารนืรมยน์อีกีดว้ยจากนันใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงที
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นันก็มีบรรยากาศสฉูีดฉาดหลากสสีว่นฤดูหนาวหมู่บา้นเต็มไปดว้ยมนตส์เน่หข์องหมิะบา้นเก่าแก่ในหมู่บา้นมี
มรีูปทรงสามเหลยีมหนาหลายชันเพือป้องกันผูอ้ยู่อาศัยจาก

กลางคา้ตังแตใ่นสมัยอดตีมชีอืเรยีกอกีชอืวา่ “ลติเตลิเกยีวโต”ตัวเมอืง
เต็มไปดว้ยบรรยากาศโบราณในสมัยเอโดะถนนเสน้หลักของเมอืงเต็มไปดว้ยบรรยากาศคกึคักของรา้นขายของ
สนิคา้ของชําร่วยและรา้นอาหารมากมายนอกจากนียังมงีานเทศกาลทยีงิใหญ่จัดขนึในทุกเดอืนเมษายนและ
ดอืนตุลาคมและเนือวัวฮดิะแลว้อาหารขนึชอืของเมอืงทากายามะยังมซีอสมโิซะและแป้งโมจโิกเฮแวะชมวถิี

สามสายทสีรา้งขนึในย่านประวัตศิาสตร์ทมีี
บรเิวณทตีังอยู่ใจกลางเมอืงฮดิะทาคายามะเป็นเมอืงคา้ขายทคีกึคักในอดตีวันนี

ไดรั้บการยอมรับอย่างง่ายดายดว้ยสถาปัตยกรรมและเสน่ห์
อันเกา่แกท่โีดดเดน่ฮดิะทาคายามะเป็นสว่นทสีวยงามของ
ประ เทศญีปุ่ นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ภาคเหนือ
ตอนกลางของประเทศญีปุ่ นบริเวณนีมีช ือเสียงดา้น
ทัศนียภาพอัน งดงามของธร รมชาติและ นํ าพุ ร ้อน

เป็นหนึงในเขตทมีีการเก็บรักษาไวอ้ย่างดี
ในประเทศญปีุ่ นความงามตามธรรมชาติ

และเสน่หข์องถนนเหล่านีพรอ้มกับวัดต่างๆของฮดิะทาคา
 "ลติเตลิเกยีวโต" 

เนอืงในโอกาสทผีูผ้ลติเครอืงปันดนิเผาโนรติาเกะ 
นอกจากเทยีวชมพพิธิภัณฑซ์งึจัดแสดงโรงงานเครอืงปันดนิเผาและเครอืงปันโอลด ์โนรติา

เกะ ทา่นยังสามารถทดลองวาดภาพไดด้ว้ย นอกจากนีรา้นคา้โนรติาเกะซงึมภีาชนะและสนิคา้ทใีชบ้นโต๊ะอาหาร
รา้นอาหารและรา้นค็อฟฟีช็อปซงึใชภ้าชนะ

ของโนรติาเกะก็ไดรั้บความนยิมมากเชน่กันและยังมสีวนทถีูก
สร า้ งขึน ในบริ เ วณโรงง าน เดิมและแสดงให เ้ ห็นถึง
ประวัตศิาสตร์ของบรษัิทและผลติภัณฑใ์นโชวร์ูมต่างๆผูเ้ขา้
ชมสามารถดกูระบวนการสรา้งของพอรซ์เลนหรอืเขา้ร่วมการ
ประชมุเชงิปฏบิัตกิารพพิธิภัณฑแ์สดงชนิNoritake เก่าเชน่
แจกันกระป๋องและอาหารจากช่วงตน้ทศวรรษ 1900 
อกจากนผีลติภัณฑใ์นปัจจบุนัยังแสดงอยูด่ว้ย 

และยังมมีอืทองสมัฤทธขินาด
จากนันใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงที



 

 

 
 
คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
ทพีกั Best WesternNagoyaหรอืเทยีบเทา่
 
วนัท4ี ปราสาทนาโกยา่-วดัโอสคึนันง

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นแวะเยยีมชมปราสาทน
เมอืงนาโกยา่จังหวดัไอจปิระเทศญปีุ่ นแรกเรมินันอมิะงะวะอจุชิกิะ
สรา้งปราสาทขึนในเมือประมาณปีพ
จนกระทังปีพ.ศ. 2075 (ค.ศ
ปราสาทจากอมิะงะวะอุจโิทะโยะแต่ภายหลังก็ปลอ่ยทงิปราสาท
ไวใ้นปีพ.ศ. 2153 (ค.ศ. 1610
สรา้งอาคารปราสาทขนึใหม่ในบรเิวณเดมิการก่อสรา้งเสร็จสนิใน
ปี 1612 บนยอดปราสาทมีรูปสลักปลาหัวเสือทองคําหนึงคู่
เรียกว่า "คงิชะจ"ิ เป็นเครืองรางสําหรับป้องกันอัคคภีัยและยัง
กลา่วกันวา่เป็นสญัลักษณ์ของอํานาจขนุนางศักดนิารูปสลักคงิชะ
จิคู่นีเคยถูกนําลงไปจัดแสดงในนิทรรศการเอ็กซ์โป
ระหวา่งวนัท ี19 มนีาคมถงึวนัที
ในปีเดยีวกันในชว่งสงครามโลกครังทสีองปราสาทนาโกยาถูกเพลงิไหมจ้ากการทงิระเบดิของกองทัพอากาศ
สหรัฐเมอืวันท ี14 พฤษภาคมพ
ภาพเขยีนจํานวนมากรอดจากการถูกทําลายไดก้ารสรา้งปราสาทขนึใหม่เสร็จสนิในปีพ
ในทุกวันนีเป็นอาคารคอนกรีตสมัยใหม่ทตีดิตังเครืองปรับอากาศและลฟิตไ์ว ้
จากนันนําทา่นเดนิทางสูว่ดัโอสคุนันอน

ทสีดุของพงศาวดารโคจคิKิojiki
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

นําทา่นเยยีมชมพพิธิภณัฑร์ถไฟนาโกยา 
Railway Parkพพิธิภัณฑน์ีนําเสนอ
ความเร็วสงู" ผ่านการแสดงสต็อกกลงิซงึรวมถงึ
Superconducting ยุคหนา้รวมทังประวัตขิองทางรถไฟดว้ย
คุณลักษณะอืนๆเป็นสถานทีเพือเรียนรูว้่าทางรถไฟมีผลต่อ
สงัคมเศรษฐกจิวัฒนธรรมและไลฟ์สไตลข์องเราอย่างไรคนทุก
รุ่นสามารถเพลิดเพลินกับก
แบบจําลองและแบบจําลองมากมาย
Park มเีครอืงจําลองหลายแบบทเีหมาะสําหรับเด็กๆและผูใ้หญ่
เหมอืนกนัและการจัดแสดงนทิรรศการเหลา่นีชว่ยใหผู้เ้ขา้ชมได ้
เรยีนรูก้ลไกเบอืงหลังShinkansen 
ตลอดจนประวัตหิรือทางรถไฟ
pod touch-wielo-ภาษา" แบบพูดไดห้ลายภาษาทมีอียูใ่นแผนกตอ้นรับของพพิธิภัณฑ์
 

คาํ บรกิารอาหารคาํณภตัตาคาร

 
ซาคาเอะนาโกยา่Nagoya Sakae
ใหท้่านไดอ้สิระชมและซอืสนิคา้มากมายทเีพรยีบพรอ้มไปดว้ย
รา้นรวงมากมายอาทเิครืองใชไ้ฟฟ้า
อุปกรณ์เครืองครัว, เสอืผา้, เครืองสําอางหรือเลอืกลมิลอง
อาหารและขนมสไตลญ์ปีุ่ นมใีหเ้ลอืกมากมาย

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

หรอืเทยีบเทา่ 

วดัโอสคึนันง - พพิธิภณัฑร์ถไฟนาโกยา 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ปราสาทนาโกยา่Nagoya Castleตงัอยู่ใน

จังหวดัไอจปิระเทศญปีุ่ นแรกเรมินันอมิะงะวะอจุชิกิะ
สรา้งปราสาทขึนในเมือประมาณปีพ.ศ. 2068 (ค.ศ. 1525) 

ศ. 1532) โอะดะโนะบฮุเิดะไดแ้ย่งชงิ
ปราสาทจากอมิะงะวะอุจโิทะโยะแต่ภายหลังก็ปลอ่ยทงิปราสาท

1610) โทะกุงะวะอเิอะยะซุไดส้ังให ้
สรา้งอาคารปราสาทขนึใหม่ในบรเิวณเดมิการก่อสรา้งเสร็จสนิใน

บนยอดปราสาทมีรูปสลักปลาหัวเสือทองคําหนึงคู่
เป็นเครืองรางสําหรับป้องกันอัคคภีัยและยัง

กลา่วกันวา่เป็นสญัลักษณ์ของอํานาจขนุนางศักดนิารูปสลักคงิชะ
จิคู่นีเคยถูกนําลงไปจัดแสดงในนิทรรศการเอ็กซ์โป 2005 

มนีาคมถงึวนัท ี19 มถินุายนปีพ.ศ. 2548 และนํากลับไปไวบ้นยอดปราสาทในวันที
ในปีเดยีวกันในชว่งสงครามโลกครังทสีองปราสาทนาโกยาถูกเพลงิไหมจ้ากการทงิระเบดิของกองทัพอากาศ

พฤษภาคมพ.ศ. 2488 สงิของและเครอืงตกแต่งต่างๆในปราสาทเสยีหายเป็นสว่นใหญ่แต่มี
นมากรอดจากการถูกทําลายไดก้ารสรา้งปราสาทขนึใหม่เสร็จสนิในปีพ

ในทุกวันนีเป็นอาคารคอนกรีตสมัยใหม่ทตีดิตังเครืองปรับอากาศและลฟิตไ์ว*้*
วดัโอสคุนันอนOsu Kannon Templeเป็นวัดในพระพทุธศาสนาทมีชีอืเสยีงใน

ตอนกลางของนาโงยาNagoya
มาครุะKamakura Period 1192
ถกูยา้ยมาตังณปัจจบุนัในปี 1612 
ไดรั้บความเสยีหายจากอุทกภัยซําๆอย่างรุนแรงดังนัน
อาคารปัจจุบันจงึสรา้งขนึในศตวรรษที
หลักของวัดแห่งนีคอืการเคารพบูชารูปสลักไมข้องเทพ
คันนอนเทพแห่งความเมตตาซงึแกะสลักโดยพระสงฆ์
Kobo Daishi ภายใตห้อ้งโถงใหญค่อืหอ้งสมดุชนิปคูุจิ
Shinpukuji Libraryทจัีดเก็บหนังสือภาษาญีปุ่ นและ
ภาษาจีนกวา่ 15,000 เลม่หนังสอืเหล่านี
ชาตแิละเป็นมรดกทางวัฒนธรรมรวมถงึสําเนาทเีกา่แก่

Kojikiทรีวบรวมประวัตศิาสตรต์น้กําเนนิของญปีุ่ น 

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
พพิธิภณัฑร์ถไฟนาโกยา SCMAGLEY and 
พพิธิภัณฑน์ีนําเสนอ "ความกา้วหนา้ทางรถไฟ

ผ่านการแสดงสต็อกกลงิซงึรวมถงึMagnetic ของ
ยุคหนา้รวมทังประวัตขิองทางรถไฟดว้ย

คุณลักษณะอืนๆเป็นสถานทีเพือเรียนรูว้่าทางรถไฟมีผลต่อ
สงัคมเศรษฐกจิวัฒนธรรมและไลฟ์สไตลข์องเราอย่างไรคนทุก
รุ่นสามารถเพลิดเพลินกับการเรียนรู เ้กียวกับทางรถไฟผ่าน
แบบจําลองและแบบจําลองมากมายSCMAGLEV และRailway 

มเีครอืงจําลองหลายแบบทเีหมาะสําหรับเด็กๆและผูใ้หญ่
เหมอืนกนัและการจัดแสดงนทิรรศการเหลา่นีชว่ยใหผู้เ้ขา้ชมได ้

Shinkansen และSupercontent Maglev 
หรือทางรถไฟ เป็นพพิธิภุณฑก์ารศกึษาใหม่สําหรับเด็กทุกวัย พพิธิภัณฑ์

แบบพูดไดห้ลายภาษาทมีอียูใ่นแผนกตอ้นรับของพพิธิภัณฑ์

ณภตัตาคาร 
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Nagoya Sakaeแหลง่ชอ้ปปิงแถวนาโกย่า
ใหท้่านไดอ้สิระชมและซอืสนิคา้มากมายทเีพรยีบพรอ้มไปดว้ย

เครืองใชไ้ฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบา้น, 
เครืองสําอางหรือเลอืกลมิลอง

อาหารและขนมสไตลญ์ปีุ่ นมใีหเ้ลอืกมากมาย 

และนํากลับไปไวบ้นยอดปราสาทในวันท ี9 กรกฎาคม
ในปีเดยีวกันในชว่งสงครามโลกครังทสีองปราสาทนาโกยาถูกเพลงิไหมจ้ากการทงิระเบดิของกองทัพอากาศ

สงิของและเครอืงตกแต่งต่างๆในปราสาทเสยีหายเป็นสว่นใหญ่แต่มี
นมากรอดจากการถูกทําลายไดก้ารสรา้งปราสาทขนึใหม่เสร็จสนิในปีพ.ศ. 2502 ปราสาททเีห็น

**หมายเหตุชมภายนอก**
เป็นวัดในพระพทุธศาสนาทมีชีอืเสยีงใน

Nagoyaแรกเรมิสรา้งขนึในสมัยคา
1192-1333 ในจังหวัดกฟิแุลว้
1612 หลังจากนันพระอโุบสถ

ไดรั้บความเสยีหายจากอุทกภัยซําๆอย่างรุนแรงดังนัน
นในศตวรรษท ี20 วัตถุประสงค์

หลักของวัดแห่งนีคอืการเคารพบูชารูปสลักไมข้องเทพ
คันนอนเทพแห่งความเมตตาซงึแกะสลักโดยพระสงฆ์

ภายใตห้อ้งโถงใหญค่อืหอ้งสมดุชนิปคูุจิ
ทจัีดเก็บหนังสือภาษาญีปุ่ นและ
เลม่หนังสอืเหล่านีเป็นสมบัตขิอง

ชาตแิละเป็นมรดกทางวัฒนธรรมรวมถงึสําเนาทเีกา่แก่

พพิธิภัณฑแ์ห่งนีใชอ้ปุกรณ์ "i-
แบบพูดไดห้ลายภาษาทมีอียูใ่นแผนกตอ้นรับของพพิธิภัณฑอ์กีดว้ย 



 

 

 
ทพีกั Best WesternNagoyaหรอืเทยีบเทา่
 
วนัท5ี หมูบ่า้นนนิจา - ศาลเจา้อเิสะ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านแวะเยยีมชมหมู่บา้นนนิจา
จังหวัดMie ชอืว่าIga Ueno 
หลงเหลอืใหเ้ราดมูากมายไม่วา่จะเป็นการจําลองเมอืงนนิจาหรือ
แมแ้ตพ่พิธิภัณฑน์นิจาตา่งๆถา้ทา่นใดอยากสมัผัสวถินีนิจารับรอง
วา่ทงัเด็กและผูใ้หญก็่สามารถเพลดิเพลนิไปได ้

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

จากนันนําท่านชมศาลเจา้อเิสะ 
JINGUเป็นศาลเจา้ทสีําคัญทสีดุแห่งหนงึของประเทศญปีุ่ นเป็น
ศาลเจา้ในลัทธชินิโตมทีตีงัอยู่ในจังหวัดมเิอะศาลเจา้แห่งนีถูกสรา้งขนึเมอื

กระจกศักดสิทิธหินึงในสามสงิศักดสิทิธสิําหรับองคจั์กรพรรดิ
ญีปุ่ นทีใชใ้นพระราชพิธีราชาภิเษก
แตง่งานเมะโตะอวิะMetoIwa
และภรรยา MeotoIwaเป็นหนิศักดสิทิธิ
ของคูส่มรสในน่านนํานอกชายฝัง
ของ IseCity หนิคูม่กีารเชอืมโยงโดย
ขา้วมักจะแขวนอยู่ใตท้างเขา้ศาลเจา้
ในชว่งเหตกุารณ์ชนิโตในวันที
ธันวาคมเมอืกระแสนํานันสงบ
อธษิฐานขอพรตามความเชอื
และความอุดมสมบูรณ์ของการ
สญัลักษณ์คลา้ยโทรอิTิorii (
ใหญ่9 เมตรสําหรับผูช้ายและหนิขนาดเล็ก
ยาว 35 เมตรคณุสามารถชมพระอาทติยข์นึระหวา่งหนิสองกอ้นในระหวา่งเดอืนพฤษภาคมและกรกฎาคม
โชคดคีณุสามารถมองเห็นภเูขาฟจูใินวนัฤดรูอ้นในเดอืนมถินุายนนอกจากนตีงัแตเ่ดอืนพฤศจกิายนจนถงึมกราคม
คุณสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ระหว่างหนิก่อนอําลาญปีุ่ น
ใหม่ทอีอิอน มอลลA์eon Mall Nagoya
ไดช้อ้ปแลว้ยังมกีฬีาOutdoor 
บรกิารใหแ้ชด่ว้ยทงัใหญโ่ตและสวยงามของทกุอย่างจัดเตรยีมใหท้า่นพรอ้มฟินเลยทเีดยีวทเีดน่อกีอย่างคอืเขา
มTีourist Centre ทมีีบอร์ดประกาศตารางเครืองบนิไวใ้หพ้รอ้มโดยไม่ตอ้งกังวลเขาเตรียมพรอ้มบริการ
นักทอ่งเทยีวอยา่งดจีรงิๆ 
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
จากนันพรอ้มกันณจดุนัดหมาย
 

วนัท6ี นาโกยา่ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
00:30น. ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย
 
04:30น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

 

หรอืเทยีบเทา่ 

ศาลเจา้อเิสะ - เมะโตะอวิะ (หนิแตง่งาน) - ออิอนมอลล ์

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
หมู่บา้นนนิจาองิะสายองิะนันตังอยู่ในแถบ

Iga Ueno ทนีีมปีระวัตศิาตร์เกยีวกับนินจา
หลงเหลอืใหเ้ราดมูากมายไม่วา่จะเป็นการจําลองเมอืงนนิจาหรือ
แมแ้ตพ่พิธิภัณฑน์นิจาตา่งๆถา้ทา่นใดอยากสมัผัสวถินีนิจารับรอง
วา่ทงัเด็กและผูใ้หญก็่สามารถเพลดิเพลนิไปได ้

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
ศาลเจา้อเิสะ IseGrand Shrine ISE 

เป็นศาลเจา้ทสีําคัญทสีดุแห่งหนงึของประเทศญปีุ่ นเป็น
ศาลเจา้ในลัทธชินิโตมทีตีงัอยู่ในจังหวัดมเิอะศาลเจา้แห่งนีถูกสรา้งขนึเมอื 4 ปีกอ่นครสิตกาลหรือตรงกับพ

539 เพอืถวายความศรัทธาแด่เทพีอะมะเตะระซุ
พระอาทติย์โดยตังแต่ยุคอะซุกะทางราชสํานักจะส่งเจา้หญิง
หรือเชอืพระวงศ์ฝ่ายหญิงทียังไม่ผ่านการเสกสมรสมาเป็น
หัวหนา้นักบวชหญงิหรือไซโอประจําศาลเจา้อเิสะกระทังถงึยุค
ราชสํานักเหนือ-ใตร้ะบบไซโอจงึสนิสดุลงแต่ปัจจุบันทางราช
สํานักก็ยังคงส่งเจา้หญิงหรือเชื
หัวหนา้นักบวชหญงิโดยหัวหนา้นักบวชหญงิคนปัจจุบันคอืซะ
ยะโกะคุโระดะหรอือดตีเจา้หญงิซะยะโกะพระราชธดิาพระองค์
เดยีวในสมเด็จพระจักรพรรดอิะกฮิโิตะจักรพรรดอิงคปั์จจุบันซงึ
ขนึดํารงตําแหน่งเป็นหัวหนา้นักบวชหญิงสูงสุดเมือวันที
มถินุายนพ.ศ. 2560 นอกจากนีศาลเจา้อเิสะยังเป็นทเีก็บรักษา

กระจกศักดสิทิธหินึงในสามสงิศักดสิทิธสิําหรับองคจั์กรพรรดิ
ญีปุ่ นทีใชใ้นพระราชพิธีราชาภิเษกจากนันใหท้่านชม หิน

toIwaซงึเป็นชอืทแีปลว่าหนิของสามี
หนิศักดสิทิธสิองกอ้นทเีป็นตัวแทน

ของคูส่มรสในน่านนํานอกชายฝัง Futamiทนํีาไปสูจ่ากใจกลาง
หนิคูม่กีารเชอืมโยงโดย shimenawa, เชอืกฟาง

ขา้วมักจะแขวนอยู่ใตท้างเขา้ศาลเจา้ เชอืกมีการเปลยีนแปลง
ในชว่งเหตกุารณ์ชนิโตในวันท ี5 พฤษภาคมวันท ี5 และเดอืน
ธันวาคมเมอืกระแสนํานันสงบ หนุ่มสาวทแีตง่งานใหม่ก็มักจะไป

ความเชอืทวี่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุข
การสมรสหนิสองกอ้นในทะเลนีเป็น

Torii (ประต)ู สําหรับพระอาทติยข์นึหนิสองกอ้นเป็นตัวแทนของชายและหญงิ
เมตรสําหรับผูช้ายและหนิขนาดเล็ก 4 เมตรสําหรับผูห้ญงิหนิสองกอ้นเชอืมตอ่กันดว้ยเชอืก
เมตรคณุสามารถชมพระอาทติยข์นึระหวา่งหนิสองกอ้นในระหวา่งเดอืนพฤษภาคมและกรกฎาคม

โชคดคีณุสามารถมองเห็นภเูขาฟจูใินวนัฤดรูอ้นในเดอืนมถินุายนนอกจากนตีงัแตเ่ดอืนพฤศจกิายนจนถงึมกราคม
คุณสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ระหว่างหนิก่อนอําลาญปีุ่ นใหท้่านไดช้อ้ปก่อนกลับทอีอิอนมอลลซ์งึเพงิเปิด

Aeon Mall Nagoyaทกุทา่นจะตอ้งตะลงึในความยงิใหญ่เพราะนอกจากจะมหี ้
Outdoor ใหคุ้ณหนูๆไดเ้ล่นดว้ยหากท่านใดมาญปีุ่ นแลว้ยังไม่ไดแ้ชอ่อนเซนทแีห่งนีก็มี

บรกิารใหแ้ชด่ว้ยทงัใหญโ่ตและสวยงามของทกุอย่างจัดเตรยีมใหท้า่นพรอ้มฟินเลยทเีดยีวทเีดน่อกีอย่างคอืเขา
ทมีีบอร์ดประกาศตารางเครืองบนิไวใ้หพ้รอ้มโดยไม่ตอ้งกังวลเขาเตรียมพรอ้มบริการ

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 
พรอ้มกันณจดุนัดหมาย (กรุณาตรงตอ่เวลา) นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยาน

ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

ประเทศไทยโดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG6

สุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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ปีกอ่นครสิตกาลหรือตรงกับพ.ศ. 
เพอืถวายความศรัทธาแด่เทพีอะมะเตะระซุหรือเทพีแห่ง

พระอาทติย์โดยตังแต่ยุคอะซุกะทางราชสํานักจะส่งเจา้หญิง
หรือเชอืพระวงศ์ฝ่ายหญิงทียังไม่ผ่านการเสกสมรสมาเป็น
หัวหนา้นักบวชหญงิหรือไซโอประจําศาลเจา้อเิสะกระทังถงึยุค

ใตร้ะบบไซโอจงึสนิสดุลงแต่ปัจจุบันทางราช
สํานักก็ยังคงส่งเจา้หญิงหรือเชือพระวงศ์ฝ่ายหญิงมาเป็น
หัวหนา้นักบวชหญงิโดยหัวหนา้นักบวชหญงิคนปัจจุบันคอืซะ
ยะโกะคุโระดะหรอือดตีเจา้หญงิซะยะโกะพระราชธดิาพระองค์
เดยีวในสมเด็จพระจักรพรรดอิะกฮิโิตะจักรพรรดอิงคปั์จจุบันซงึ
ขนึดํารงตําแหน่งเป็นหัวหนา้นักบวชหญิงสูงสุดเมือวันท ี19 

นอกจากนีศาลเจา้อเิสะยังเป็นทเีก็บรักษา

หนิสองกอ้นเป็นตัวแทนของชายและหญงิ: หนิขนาด
เมตรสําหรับผูห้ญงิหนิสองกอ้นเชอืมตอ่กันดว้ยเชอืกShimenawa

เมตรคณุสามารถชมพระอาทติยข์นึระหวา่งหนิสองกอ้นในระหวา่งเดอืนพฤษภาคมและกรกฎาคมถา้คุณ
โชคดคีณุสามารถมองเห็นภเูขาฟจูใินวนัฤดรูอ้นในเดอืนมถินุายนนอกจากนตีงัแตเ่ดอืนพฤศจกิายนจนถงึมกราคม

อปก่อนกลับทอีอิอนมอลลซ์งึเพงิเปิด
งในความยงิใหญ่เพราะนอกจากจะมหีา้งใหท้า่น

ใหคุ้ณหนูๆไดเ้ล่นดว้ยหากท่านใดมาญปีุ่ นแลว้ยังไม่ไดแ้ชอ่อนเซนทแีห่งนีก็มี
บรกิารใหแ้ชด่ว้ยทงัใหญโ่ตและสวยงามของทกุอย่างจัดเตรยีมใหท้า่นพรอ้มฟินเลยทเีดยีวทเีดน่อกีอย่างคอืเขา

ทมีีบอร์ดประกาศตารางเครืองบนิไวใ้หพ้รอ้มโดยไม่ตอ้งกังวลเขาเตรียมพรอ้มบริการ

นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนาโกยา่ 

TG647 
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อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 

เดอืน เมษายน 
09 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 58,900 58,900 56,900 8,900 - 
10 เม.ย. 61-15 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 58,900 58,900 56,900 8,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีม.ญปีุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัวและสง่ตัว

กลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทงัฝังประเทศไทยหรอืประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทัวรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจซอืประกันการเดนิทางเพือใหค้รอบคลุมในเรืองสุขภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกนัเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200บาท/ท่าน 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
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 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที
อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสาํรองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก15,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50%ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 

 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


