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 เยอืนหมู�บ�านมรดกโลก พร�อมชมใบไม�เปล่ียนสี “ชิราคาวาโกะ” 

 ชมเมืองเก�าที่เต็มไปด�วยเสน�ห� ทาคายาม�า, เข�าชมปราสาทมัตสึโมโต� ปราสาทดังแห�งเมืองมัตสิโมโต� 

 แช�นํ้าแร�เพื่อสุขภาพ ณ หมู�บ�านชริาโฮเนะ หมู�บ�านอันซีนที่มี ประวัติยาวนานกว�า 400 ป�  

 1 ป�มี 1 ครั้ง ชม “ซากุระพร�อมใบไม�เปล่ียนสี” ณ อุทยานโอบะระ    

 สนุกกับสวนสนุก “เลโก�แลนด�” สวนสนุกแห�งใหม�ของญ่ีปุ�น  

 ต่ืนตากับใบไม�เปล่ียนสีทีง่ดงาม ณ หุบเขาโครังเค  

 อลังการเทศกาลประดับไฟ ท่ีสวยงามและยิ่งใหญ�ท่ี “ลากูน�าเท็นบอช” และ นาบานะ โนะ ซาโตะ 
 
หัวหน�าทัวร�มืออาชีพชํานาญเส�นทาง100%บริการดี/พักดี/ทานด ีเราเท่ียวครบทุกวัน 

กําหนดการเดินทาง 

พฤศจิกายน 1-6 / 14 – 19 พ.ย./ 21- 26 พ.ย. 2562  
ธันวาคม   5-10 / 10 – 15 ธ.ค. 2562 

 
 
(รับจัดกรุ�ปเหมาหมู�คณะส�วนตัว(ท�านสามารถกําหนดวันเดินทาง...ได�ด�วยตัวของท�านเอง 
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วันแรกของการเดินทาง(1)         สุวรรณภูมิ  
19.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั�นที� � ประตู �  เคาทเ์ตอร์ D  สายการบิน

ไทย…ทมีงาน World Traveller agency  คอยต้อนรับ และอาํนวยความสะดวกสมาชิกทุกทา่น 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองชิโตเซะ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที�ยวบินที� TG644 (บินตรง) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง(2)      สนามบินนาโกย�า – หมู�บ�านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม�า - ย�าน
เมืองเก�า ซันมาจิจูจิ  
08.30 น. เดินทางถึง...ท่าอากาศยานชิโตเซะบนเกาะฮอกไกโด ซึ�งเป็นชื�อจังหวัด และ เกาะที�ใหญ่เป็น อนัดับ2ของประเทศญี�ปุ่น ผ่านพิธีตรวจคน

เข้าเมือง และด่านศุลกากร เรียบร้อย   
นําท่านเดินทางสู่เมือง กุจโจฮาชิมัง Gujo Hachiman สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเลก็ท่ามกลางขุนเขา ว่ากันตามลักษณะภูมิ
ประเทศแล้ว Gujo Hachiman ถือว่าตั�งอยู่ใจกลางเกาะญี� ปุ่น นําท่านเข�าชมสถาบันการจําลองอาหารญ่ีปุ�น เพื�อชมวิธีการ
ผลิตอาการจาํลองหลากหลายเมนู และทุกท่านยังได้ทดลองทาํด้วยฝีมือท่านเอง ท่านละ 1 ชิ� น เพื�อนํากลับไปเป็นของที�ระลึก โดย
อาหารจาํลอง นับเป็นสนิค้าอันเลื�องชื�อของเมืองนี� มายาวนาน  เมืองกุโจฮาจิมังเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารจาํลองมานานหลาย
ทศวรรษ ก่อนที�ความนิยมที�เกิดขึ�นจึงทาํให้แพร่กระจายไปยังเมืองอื�นๆ จนถึงปัจจุบัน  ซึ�งเจ้าอาหารจาํลองเหล่านี� นั�นทาํมาจากขี� ผึ� ง
หรือพลาสติก มีไว้สาํหรับจัดแสดงหน้าร้านอาหารเพื�อดึงดูดลูกค้าด้วยเมนูต่างๆภายในร้านที�มีจาํหน่าย ปัจจุบันผลิตจาํนวนมากถึง
กว่าครึ�งของตลาดอาหารจาํลองญี�ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นผกัผลไม้ ซชิู เทมปุระ แฮมเบอร์เกอร์ ไอศครีม และอาหารอื�นๆอกีมากมาย...  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เท่ียง บริการอาหารมื้อเท่ียง ณ ภัตตาคาร. เมือ่มาถึงเขตฮิดะแล�ว ต�องไม�

พลาดลิ้มลอง“ฮิดะยากินิค”ุอร�อยกับเนือ้ฮิดะอันเลื่องชื่อของย�านนี้ที่จะนํามาย�าง
บนกระทะร�อนในแบบฉบับญ่ีปุ�นที่หอมกรุ�นจากเคล็ดลับในการย�างบนใบไม� (ใบโฮบะ) 
บวกกบัน้ําจิ้มรสเด็ด (หากท�านใดไม�รับประท�านเนื้อ จะเสิร�ฟเป�นเนือ้หมู แทน )  
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ หมู�บ�านมรดกโลกชิราคาว�า หมู่บา้นชิราคาว่า-โกะ 
เพื�อให้คณะไดเ้ปลี�ยนบรรยากาศจากการท่องเที�ยวในเมืองหลวงของญี�ปุ่นที�แสนจะ
วุ่นวาย เร่งรีบ และขวกัไขว่ไปสมัผสัความสดชื�นในดินแดนที�เงียบสงบและอุดมไปดว้ยธรรมชาติที�สมบูรณ ์แหล่งท่องเที�ยวที�
หลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปเยือน สวยสดงดงามดังภาพฝันไม่ว่าจะเป็นยามเมื�อหิมะโปรยปราย เกาะตัวหนาขาวโพลน ตั�งอยู่ท่ามกลาง
เทอืกเขาแอลป์ของญี�ปุ่น ในเขตจังหวัดกิฟูและโทยามา  นําคณะเที�ยวชมภายในหมู่บา้นประวติัศาสตร ์ชิราคาว�า-โกะ(มรดก
โลก) ชิราคาว่า-โกะ ได้รับการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO เมื�อวันที� 9 ธันวาคม ปี1995 เอกลักษณ์
โดดเด่นของหมู่บ้าน คือรูปทรงหลังคาสูงแปลกตา หลังคาดังกล่าวเรียกว่า ''กัสโช'' ซึ�งแปลว่า ''พนมมือ'' ตามรูปแบบของหลังคา
บ้านคล้ายสองมือพนมเข้าหากนัแล้วอธษิฐาน โครงสร้างของบ้านที�นี�นั�นสร้างโดยไม่ใช้ตะปู แต่ใช้วิธีแบบธรรมชาต ิคือใช้ไม้ขัดกนัและ
ใช้เชือกมัดให้แน่น จากนั�นออกเดินทางสู ่เมืองทาคายาม�า 
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ค่ํา บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  TAKAYAMA GREEN HOTEL หรอืเทียบเท�า  

 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง(3)     ทาคายาม�า - ย�านเมืองเก�า -  ปราสาทมัตสึโมโต�- ชิราโฮเนะหมู�บ�านนํ้าพุร�อน 

เช�า บริการอาหารมื้อเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม�า เมืองเก่าแก่ที�เต็มไปดว้ยบรรยากาศของญี�ปุ่นโบราณ ตลอดทั�งเมืองจะใหค้วามรูส้ึก
เหมือนพิพธิภณัฑมี์ชีวิตนําคณะเที�ยวชมความสวยงามของ เมืองทาคายาม่า ถูกขนานนามว่า ลติเติ� ลเกียวโต หรือเกียวโตนอ้ย เป็น
เมืองที�ตั�งอยู่ในหุบเขา ถูกรักษาสภาพบ้านเรือนในบรรยากาศของญี�ปุ่นโบราณไว้ได้อย่างดี ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ บ้าน
ช่องสองข้างทางได้รับการอนุรักษ์ สว่นใหญ่สร้างด้วยไม้อายุเป็นร้อยๆ ปี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้า ตัวเมืองสวยสะอาด ทนัสมัย มี
สภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างด้วยไม้ในแบบโบราณดูเก่าแก่ เพราะเป็นถิ�นที�อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ 
ตั�งแต่ในสมัยนารา เมืองหลวงเก่าแก่ยุคก่อนเกียวโต และโตเกียว ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดีมี
ชื�อเสยีงที�สุด การจัดผังเมืองกม็ีลักษณะคล้ายคลึงกับเมืองเกียวโต สะพานถูกสร้างขนานกันไปกับแม่นํ�ามิยางะวะ(Miyagawa) แม่นํ�า
สายหลักของเมือง นาํคณะชมบริเวณหน้า อาคารทาคายามะจินย�า ซึ�งเป็นศาลาว่าการเก่าแก่ของเมืองฮดิะที� 
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มีอายุราวๆ 176 ปี เป็นสิ�งปลูกสร้างสมัย ยุคคานาโมริ หลังสดุท้ายที�หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แต่ยังอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ ซึ�งที�
ศาลาว่าการนี�เองเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองฮิดะ และเคยใช้เป็นทั�งสาํนักงานและที�พักของขุนนางในอดีต ปัจจุบันเปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์  จากนั�นเดินทางสู่ ซันมาชิ หรือเขตเมืองเก่านําท่านสมัผสักบับรรยากาศบา้นเรือนโบราณในสมัยเอโดะ ชมงาน

หัตถกรรมพื� นเมืองต่างๆ โรงเหลา้สาเก รา้นใหญ่ๆบางรา้นไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หลู้กคา้ที�มาเยือนไดเ้ขา้ไปชมของเก่า และ
รา้นคา้มากมายที�ยงัคงอนุรกัษบ์รรยากาศและสถาปัตยกรรมสมยัเก่าไวใ้หไ้ดชื้�นชม... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาอันสมควร นาํทา่นเดินทางสูเ่มืองมัตสโึมโต้ นาํคณะเขา้ชม  ปราสาทมัตซึโมโต� ซึ�งมีอีกชื�อหนึ�งว่า ปราสาทอีกา เนื�องจาก
ผนงัปราสาทมีสีดํา และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก เป็นตัวอย่างหนึ�งของปราสาทที�สร้างบนพื� นที�ราบ 
ไม่ใช่บนเนินเขาหรือกลางแม่นํ�า ประวัติความเป็นมาของปราสาทย้อนหลังไปได้ถึงยุคสงคราม ในช่วงเวลานั�น กองทัพโองาซาวาระได้
สร้างป้อปราสาทขึ�นในบริเวณนี�  มีชื�อเรียกว่าปราสาทฟุกะช ิต่อมาป้อมปราสาทได้ถูกกองทพัทาเคดะยึดครองไปได้ และตกเป็นของโทะ
กุงะวะ อเิอะยะซุ ในเวลาต่อมา ต่อมาเมื�อโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ได้มีคาํสั�งให้อิเอะยะซุย้ายไปปฏิบัติหน้าที�ใน ภมูิภาคคันโต กไ็ด้มอบ
ปราสาทให้อิชิงะวะ โนะริมะสะ เป็นผู้ดูแลต่อ โนริมะสะและยะสุนะงะ ผู้ เป็นบุตรชาย ได้สร้างหอปราสาทและส่วนอื�นๆ ได้แก่ หอ
ปราสาท 3 หลงั หอดอนจอน หอเลก็ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ อาคารที�พัก ประตูกลอง ประตูดาํ คูปราสาท ปีกอาคารสามชั�น และชั�น
ย่อยๆในปราสาท ซึ�งทั�งหมดยังคงเหลอือยู่จนถึงปัจจุบัน เชื�อกันว่าพื� นที�ปราสาทส่วนใหญ่แล้วสร้างเสรจ็สมบูรณเ์มื�อประมาณปี 1593-
1594   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู ่Shirahone Onsen แหล่งออนเซนที�เป็น UNSEEN สดุๆ  ชิราโฮเนะหมู�บ�านนํ้าพุร�อน ตั�งอยู่
ในหุบเขาแห่งแม่นํ�ายูกาว่า นํ�าพุร้อนชิราโฮเนะมีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากกว่า 400 ปี และมีความเชื�อมาช้านานว่านํ�าแห่งนี� ช่วยบาํบัด
โรคได้ ชื�อตามความหมาย“กระดูกสขีาว”นั�นอนัเนื�องมาจากสขีาวของนํ�าแร่ที�อดุมไปด้วยส่วนผสมของแคลเซี�ยมสงูและแมกนีเซียม เชื�อ
กันว่าการดื�มนํ�าแห่งนี� สามารถรักษาโรคระบบทางเดินอาหารได้ นํ�าร้อนสีขุ่นขาวราวกับสนีํ�านมที� Shirahone Onsen เป็นที�นิยมมากใน
หมู่ผู้ที�ชื�นชอบการแช่ออนเซน็ จริง ๆ แล้วนํ�าที�ไหลออกมากเ็ป็นสใีส แต่เมื�อเวลาผ่านไปกจ็ะมีความขุ่นขึ�นจนเป็นเหมือนสนีํ�านมนั�นเอง 
นํ�าร้อนที�ว่านี� มีสภาพความเป็นกรดอ่อน ๆ จึงอ่อนโยนและปลอบประโลมผิวให้ผ่อนคลายขณะแช่ออนเซน็แห่งนี� มีความพิเศษคือ 
กาํมะถันและกรดคาร์บอนิกที�เป็นส่วนประกอบ อุณหภูมิของนํ�ากอ็ุ่นสบาย แม้จะเป็นฤดูที�อากาศหนาวจัด หากได้ลงแช่นํ�าร้อนของที�นี�
แล้ว ไม่ต้องเปิดฮีทเตอร์นอนกไ็ม่รู้สึกหนาว นอกจากนี� ออนเซน็ที�นี�เขายังส่งผลดีต่อระบบ 
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ไหลเวยีนเลอืดและการทาํงานของอวยัวะระบบย่อยภายในร่างกาย เช่น กระเพาะ และลาํไส้ได้ด้วย ว่ากนัว่า “แช�ออนเซนท่ี  
ชิราโฮเนะ 3 วัน ไม�เป�นหวัดไป 3 ป�” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ห�องอาหารของโรงแรม  
ที่พัก  TSURUYA RYOKAN หรือเทียบเท�า  

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง(4)      อุทยานโอบาระ - ชมซากรุะ – หุบเขาโครังเค – ชมประดับไฟท่ี 
ลากูน�าเท็นบอช  
เช�า บริการอาหารมื้อเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนาํทา่นสู ่อุทยานโอบาระ เพื�อชมความงามของธรรมชาต ิและถอืเป็นจุด UNSEEN ทา่นจะได้ชม ซากุระท�ามกลางใบไม� 
เปลียนส ีณ อุทยานโอบาระ แม้จะเป็นช่วงฤดูที�ใบไม้เปลี�ยนสที่านกยั็ง
ไม่พลาดที�จะได้ เชยชมดอกซากุระที�บานสะพรั�งอยู่ท่ามกลางใบไม้สีแดง 
ซากุระพันธุ�นี้มีช่ือว�า “ชิกิซากุระ”Shikizakura หรือ ซากุระ
สี�ฤดูซึ�งจะบาน 2 ครั�งต่อปีแตกต่างจากซากุระทั�วไป ดอกชิกิซากุระนี�  จะเริ�ม
บานในช่วงกลางเดือนมีนาคม และจะบานอีกครั� งประมาณช่วง เดือน
พฤศจิกายน (ช่วงฤดใบไม้ร่วง) ท่านสามารถชมดอก ซากุระที�บานสะพรั�ง
เคียงคู่กบัใบไม้แดงที�สวยสดงดงามได้ ส าหรับทา่นใดที�พลาดช มดอกซากุระ
ในช่วงเดือน มีนาคมที�ผ่านมากยั็งมีโอกาสชมดอกชิกิซากุระได้ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน *การเปล่ียนสีของใบไม�และการบาน ของดอก
ซากุระข้ึนอยู�กับสภาพอากาศ* 
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เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

จากนั�นนาํทา่นสู ่หุบเขาโครังเค หุบเขาติดภเูขาออิิโมริซึ�งมีความสงู 254 
เมตร ขึ�นชื�อว่าเป็นจุดที�ดีที�สดุแห่งหนึ�งสาํหรับ ชมใบไม้เปลี�ยนสใีนฤดูใบไม้ร่วง
ของภมูิภาคชุบุ ทา่นจะได้พบกับต้นเมเปิ� ลหลากหลายสสีนัทั�งสแีดงและเหลอืง 
ราวๆ 4,000 ต้น เรียงรายอยู่รอบๆ หุบเขา ต้นเมเปิ� ลนี� ได้ถูกปลูกทลีะต้นทลีะต้น
มาตั�งแต่สมัยเอโดะ ระหว่าง ทางมีร้านขายของเล ็ กๆ ริมธารนํ�า พร้อมทั�งมี
สะพานแดงโบราณพาดผ่าน เหมาะแก่การถ่ายรปูและชมใบไม้เปลี�ยน ส*ีการ
เปลี�ยนสขีองใบไม้ขึ� นอยู่กับสภาพอากาศ*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนาํทา่นเดินทางสู ่ลากูน�าเท็นบอช สถานที�ทอ่งเที�ยวในเมืองกามาโกริ พาทา่นชมความสวยงาม การจัด แสดงอิลู
มิเนช่ันท่ีขึน้ช่ืออันดับต�นๆ ของญี่ปุ�นก็คือท่ี ลากูเนเชีย ภายในสวนสนุกลากูน�าเท็นบอช ท�านจะได�ชม 

เทคนิคตระการตาเต็มไปหมด รายล�อมไปด�วยแสงไฟระยิบระยับตกแต�งอย�างสวยงามมากมาย…. ได้เวลาอัน
สมควร นาํทา่นเดินทางกลับสูน่าโกย่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บรกิารอาหารมือ้ค่าํ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  NAGOYA TOKYU HOTEL หรอืเทียบเท�า  
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วันท่ีห�าของการเดินทาง(5)     สวนสนุกเลโกแลนด�– ช�อปป��งย�านซากะเอะ -ชมเทศกาลไฟสวน
ดอกไม�นาบานะโนะ ซาโตะ – นาโกย�า  
เช�า บริการอาหารมื้อเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

จากนั�นทา่นเดนิทางสูส่วนสนุก LEGOLAND JAPAN  ซึ�งเป็นธีมพาร์คแห่งใหม่ที�เอาใจแฟนตัวต่อ LEGO ของเล่นคลาสสิคที�เมืองนาโก
ย่า เปิดเมื�อวันที� 1 เมษายน 2017 ซึ�งที�นี�จะถือเป็นสวนสนุกแห่งแรกของญี�ปุ่น
และแห่งที�  8 ของโลก เลโก้แลนด์ นาโงย่า นั� นถูกสร้างขึ� นบนพื� นที�กว่า 
93,000 ตารางเมตร หรือกว่า 58 ไร่ บนพื� นที�ริมท่าเรือในเขตมินาโตะ โดยมี
เครื�องเล่นและกิจกรรมมากถึง 40 จุด โดยมีทั�งรถ เรือ และรถไฟเหาะที�สร้าง
ให้มีรูปร่างเหมือนตัวต่อเลโก้ รวมถึงโชว์ที�แสนตื�นตาตื�นใจอีกมากมาย หนึ� ง
ในไฮไลท์ที�สาํคัญของที�นี�คือ แบบจาํลองปราสาทนาโงย่า แลนด์มาร์กสาํคัญ
ของเมืองที�มีภาพจาํเป็น ‘คินชะจิ’ (金鯱) ปลาหัวเสอืทองคาํบนยอดหลังคาสี
เขียวอ่อนของปราสาท โดยสร้างขึ� นจากตัวต่อเลโก้ถึง 225,000 ชิ� นเลย
ทเีดียว   

เท่ียง อิสระม้ือกลางวัน เพื่อความสะดวกแก�ทุกท�านท่ีจะไม�ขาดช�วงความสนุก  
อสิระให้ท่านได้สนุกันต่อภายใน เลโก้แลนด์ นาโงย่า แบ่งออกเป็นหลายโซน อาท ิMiniland พื� นที�เมืองต่างๆ ที�สร้างขึ� นจากเลโก้, Pirate 
Shore ทุกคนจะได้สนุกสนานกับต่อสู้กับโจรสลัด โดยการยิงปืนฉีดนํ�า พายเรือหนีปลา
ฉลาม, Lego®City มีกิจกรรมให้เด็กๆได้สนุก ทั�งเรียนขับรถบนถนนเลโก้ เป็นนัก
ดับเพลิงและขับเรือ, Knight’s Kingdom พื� นที�ที�เป็นอาณาจักรของกษัตริย์มีทั�งปราสาท
และบริเวณเมืองรอบปราสาท, Adventure จะพานักสาํรวจไปล่องเรือดาํนํ�าผจญภัยโลก
ใต้นํ�าที�แสนลึกลับ ค้นหาสมบัติที� ถูกขโมยของฟาโรห์ สํารวจซากปรักหักพังของ
สิ�งก่อสร้างโบราณ และ Bricktopia ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ในการประกอบหุ่นยนต์และสิ�งของต่างๆ....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําคณะช้อปปิ� ง ย�านซาคาเอะ ซึ�งเป็นย่านช้อปปิ� งและแหล่งบันเทิง มีสินค้าแบรนด์เนมจากทั�วมุมโลกมาวางขายในย่านนี�  
นอกจากนี� ยังมีจุดชมวิวที�ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี� และตัวเมืองนาโกย่า
อย่างชัดเจนคือตึกทีวีของนาโกย่า(ไม่รวมค่าเข้าชม)ซึ�งมีลักษณะคล้ายกับโตเกียว
ทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่กว่า หรือท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองนาโกย่าจาก
เบื�องสูงบนกระเช้าหมุน…  นาํทุกท่านชม สวนดอกไม�นาบานะ โนะ ซาโตะ เป็น
สวนดอกไม้ที�ได้รวบรวมดอกไม้จากหลายแห่ง ทั�งในและ นอกประเทศญี� ปุ่น เป็น
สวนอีกแห่งหนึ� งที�ได้รับความนิยมจากชาวญี� ปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื�องพันธุ์
ดอกไม้หรือ ว่าลักษณะของการจัดสวนดอกไม้ ซึ�งในแต่ละฤดูจะมีการจัดดอกไม้ที�
เปลี�ยนแปลงกันออกไปตามฤดูกาล เพื�อให้ นักท่องเที�ยวได้เรียนรู้และศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถึงเพลิดเพลินกับความสวยงามของ
ดอกไม้ตามฤดูกาล พิเศษ !! ท�านจะได�ด่ืมด�าบรรยากาศสุดมหัศจรรย�ไปกับอิลูมิเนช่ัน หรือการตกแต�งประดับ
ประดาด�วยดวง ไฟหลากสีหลอดเล็กๆ กว�าแสนดวงเต็มพื นที่ของสวนนาบานานะโนะซาโตะและในแต�ละป�
จะมีการประดับ ตกแต�งไฟเป�นธีมต�างๆ เต็มอ่ิมกับการช่ืนชมความงามของแสงสีได�ตามอัธยาศัย 
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ค่ํา  บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท�านด�วยเมนู ชาบู ชาบู  
ที่พัก  NAGOYA TOKYU HOTEL หรอืเทียบเท�า  

 

วันท่ีหกของการเดินทาง(6)      สนามบินนาโกย�า - กรุงเทพฯ  
เช�า บริการอาหารมื้อเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควร นาํทา่นเดินทางสู่สนามบิน เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  

10.53 น.  เหิรฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที�ยวบินที� TG645  
14.27 น. ถงึสนามบินสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

  
หมายเหต ุ การเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั�งนี� ขึ� นอยู่กบัสถานการณใ์นการเดินทาง สภาพภมูิอากาศ และสถานการณ์ซึ�งเกดิขึ� น

ในขณะนั�น เพื�อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นสาํคัญ  
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อัตราคาบริการ 

ช�วงการเดินทาง 
ผู�ใหญ�  

ราคาท�านละ 
พักห�องละ2ท�าน 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก+1ผู�ใหญ� 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู�ใหญ� 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก(ไม�มีเตียง) 
+2ผู�ใหญ� 

พักท�านเดียว
ต�อ1ห�อง 
จ�ายเพิ่ม 

เดือน พฤศจิกายน  
1-6 , 14- 19 พ.ย.  
21-26 พ.ย.  

65,900.- 65,900.- 64,900.- 63,900.- 15,000.- 

เดือน ธันวาคม  (วันพ�อ
แห�งชาติ )  
5-10 ธ.ค.  

69,900.- 69,900.- 68,900.- 67,900.- 15,000.- 

เดือนธันวาคม (วัน
รัฐธรรมนญู)  
10- 15 ธ.ค.  

69,900.- 69,900.- 68,900.- 67,900.- 15,000.- 

 สิทธิพิเศษสําหรับผู�ถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย� scb สามารถผ�อนชําระผ�านบัตรเครดิต 

โดยไม�มีดอกเบ้ีย 0% นานถึง4เดือน  (กรุณาสอบถามเจ�าหน�าที่)   มัดจําเงินสด20,000บาท(ช�วงปกติ) 

ส�วนท่ีเหลือชําระผ�านบัตรเครดิตได�       มัดจําเงินสด30,000บาท(ช�วงวันหยุด) 
 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

คา่ตั�วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลับโดยการบนิไทย Thai Airways International (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

 คา่ที�พักตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึ�น 3-4 เทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลที�ทําใหต้อ้งมกีารปรับเปลี�ยนที�พัก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  

 คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเที�ยว ตามที�ระบไุวใ้นรายการ *ค่ารถนําเที�ยวดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและคา่ประกนัภัยการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที�ทําการจอง 

 คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษนอก 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 

 คา่ทปิสาํหรบัหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์พนกังานขบัรถ โดยมาตรฐานสากลวนัละ 600 เยน ตอ่1วนั ตอ่1คน  

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิอกีในภายหลงั 

 คา่ปรบั สําหรบันํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกําหนดไว ้ 

เงื�อนไขการชําระเงิน 

กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000 บาท หรอื30,000บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายงับรษัิท และ
คา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืกรณุาชาํระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 10 วนั ซ ึ�งจะเกดิขึ�นไดก้็ตอ่เมื�อไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทั �งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวิตั ิทรพัยส์นิสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ และอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ  

 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใด
กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณ ี 

 เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 

 ทางบรษัิทเริ�มตน้ และจบการบรกิาร ที�สนามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะ
อย่างหนึ�งอยา่งใดที�ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในสว่นนี� เพราะเป็นค่าใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารสํารองยานพาหนะได ้

 ตั�วเครื�องบนิที�ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื�อนวันกลับ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลื�อนวันเดนิทางกลับ 
กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ที�กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�นทา่นจะตอ้งซื�อตั�วใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมที�ท่านซื�อจากทางบรษัิท 
เนื�องจากเป็นคณุสมบตัรของตั�วที�ออกมาจากทางสายการบนิ   

เงื�อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วนั - คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอื กรุ๊ปที�มกีารกา

รนัตคีา่มดัจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วนัขึ�นไป -  เก็บคา่ใชจ้า่ย 8,000 บาท   

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วนั  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วนั - เก็บคา่บรกิารทั �งหมด 100 % 



 
เที�ยวกับเรามั�นใจได้ 

World Traveller Agency Co.,ltd 
ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมด้านท่องเที�ยวระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
            No.11/01746         No.1192          No.03504 

 

เที่ยวญ่ีปุนทั้งที...เท่ียวกับทัวรดีดี พักดี ทานดี มีความสุขท้ังครอบครัว 

ทัวรฮองกงเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาใหทุกทาน 

เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอ่ืนอยางแนนอน 

 
 


