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เท่ียวเจาะลึกสถานท่ีท่องเท่ียวชมใบไมเ้ปล่ียนสี 

เติมอ่ิมกบัจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสี ณ โครงัเค 

เพลิดเพลินกบัใบไมแ้ดงพรอ้มกบัดอกซากุระ ณ โอบาระ 

เท่ียวชมเมืองเก่าทาคายาม่า ชอ้ปกระหน ่าชินจูกุ 

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

 

20 – 26 พฤศจกิายน 2560 

46,900.- 

SQ 979   18.30 – 22.00 

SQ 638   23.55 – 07.30 

SQ 671   10.30 – 16.50  

SQ 978   18.45 – 20.10 

TOKYO TAKAYAMA NAGOYA 7D5N (OBARA & KORANKEI) 
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15.30  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 5 สาย

การบินสิงคโปร์ แอรไ์ลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความ

สะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ 

สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกบัจอโทรทัศน์ส่วนตัวให้ท่านเลือกชมความบนัเทิงได้ตาม

อธัยาศยั พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ทุกเท่ียวบิน (ทัง้ขาไปและขากลบั) 

และได้รบัรางวลัด้านการบริการและคณุภาพจาก SKYTRAX 

18.30   ออกเดนิทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบนิ สิงคโปรแ์อรไ์ลน์           เท่ียวบิน

ท่ี SQ 979 

22.00  ถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ  

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮี – สนามบินนาริตะ     

2 
สนามบินนารติะ – วดัอาซากซุะ – TMG – สวนชินจูกุเกียวเอน 

(ชมใบไมเ้ปล่ียนสี) – ช็อปป้ิงชินจกุู – โตเกียว 
 

 
- 

SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL

หรือเทียบเทา่ 

3 
โตเกียว – ล่องทะเลสาบอาชิ  (40 นาที) – ภเูขาไฟฟูจ ิ–             

โอชิโนะ ฮคัไค – ทะเลสาบยามานากะ    

SUN PLAZA LAEK YAMANAKA 

HOTEL หรือเทียบเทา่ 

4 
ทะเลสาบยามานากะ – นัง่กระเชา้คาจคิาจ ิ– พิพธิภณัฑก์ล่อง

ดนตร ี– ปราสาทมตัสึโมโต ้– มตัสึโมโต ้    

MATSUMOTO TOKYU REI HOTEL

หรือเทียบเทา่ 

5 
มตัสึโมโต ้- จวนผูว้่าทาคายาม่า – ตรอกเมืองเก่าซนัมาชิซูจ ิ– 

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – นาโงยา่    

SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรือเทียบเทา่ 

6 นาโงยา่ – โอบาระ – โครงัเค – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโงยา่ 
   

SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรือเทียบเทา่ 

7 นาโงยา่ – สนามบินนาโงยา่ – สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ 
 

   

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชางฮี – สนามบินนาริตะ 
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23.55  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 638 
 

 

 

07.30 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซะกซุ่า วดัที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกยีว เขา้นมสัการขอพร เจา้แม่

กวนอมิทอง สมัฤทธิซ์ึ่งม ีขนาด เลก็เพยีง 5.5 เซนตเิมตร ณ ประตูคามนิารโิมง ิของวดัยงัมคีวาม

ประทบัใจดว้ย โคมไฟกระดาษสแีดง มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด ในโลก ทีม่คีวาม สูง 4.5 เมตร และน ้าหนัก 

130  กโิลกรมั สองขา้งโคมเป็นรปู เทพเจา้แห่งลม และ ฟ้าผ่า ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพ เจา้ผู้คอยปกปัก

รกัษา สนัตภิาพแห่งโลกน าความอุดมสมบรูณ์สู่ผลผลติขา้วของญี่ปุ่ น ถ้ามเีวลาขอเชญิเลอืกชม–เช่า

วตัถุมงคล เครื่องรางของขลงัศกัดิส์ทิธิข์อง วดัน้ีเพื่อเป็นสริมิงคล  หรอืเลอืกจะเดนิเล่นตาม ถนน

นาคามเิซะ ที่ท่านจะได้ ชม-ช้อป สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสนิค้าพื้นเมอืงญี่ปุ่ นมาก มายรวมทัง้

เครื่องใชคุ้ณภาพด ีอาท ิร่ม หมวก รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้ หรอืท่านเลอืกจะชมิ  ขนมอร่อยสไตล์

ญีปุ่่ นกย็อ่มได ้

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตึก TMG หรอื TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT ตกึอาคาร

รฐับาลญี่ปุ่ นที่ตัง้อยู่ใจกลางชนิจูกุ อาคารแฝดที่มมีูลค่าการก่อสรา้งถงึ 15,700 ล้านเยน เคยเป็น

อาคารที่สูงที่สุดในกรุงโตเกยีว ด้วยความสูง 243 เมตร ในปี ค.ศ. 1991 - 2006 น าท่านขึน้ลฟิท์สู่ 

ชัน้ OBSERVATORY บรเิวณชัน้ 41 อสิระท่านจะไดช้มววิ หรอืแวะเลอืกชมเลอืกซือ้ของฝากทีร่า้น

ขายของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสู่ สวนชินจูกเุกียวเอน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากทีสุ่ดของ

กรุงโตเกยีว เป็นสถานทีท่ีใ่หบ้รรยากาศเงยีบสงบ ดงึดูดใหผู้ค้นออกมาผ่อนคลายจากความวุ่นวาย

ของเมอืงใหญ่ และที่ส าคญัสถานที่แห่งนี้เป็นจุดทีช่มดอกซากุระในช่วงฤดูใบไมผ้ล ิส่วนช่วงใบไม้

ร่วงกลางเดอืนพฤศจกิายนจนถงึกลางเดอืนธนัวาคมก็จะได้ชมใบไมเ้ปลี่ยนสดี้วย (การเปล่ียนสี

ของใบไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

DAY 2 สนามบินนาริตะ – วดัอาซากซุะ – TMG – สวนชินจกูเุกียวเอน (ชมใบไม้เปล่ียนสี) –  

ชอ็ปป้ิงชินจกู ุ– โตเกียว 
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จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีค่ราคร ่าดว้ย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั

ของญี่ปุ่ น ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิค้าทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจกุู ย่านช้

อปป้ิงทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศูนย์

รวมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น 

และนักท่องเที่ยวที่มาเยอืน ร้าน 100 เยน เท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องส าอางค์ 

กิฟ๊ช๊อป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคา

สบาย กระเป๋า อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญงิ เสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

รองเท้า เครื่องส าอางค์ยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โตเกียว ณ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสมัผสัความงามราวภาพวาดกบัรายการ  ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานีฮาโกเน่มาจิ สู่ 

สถานี โทเกนได สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วนัที่อากาศแจ่มใสบนผนืน ้าท่านสามารถมองเห็น

เงาสะทอ้นสวยงามของ ภเูขาไฟฟจิู ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกดิจากการก่อตวัของลาวาภเูขา

ไฟฟูจทิ าใหปิ้ดทางออกของน ้าในทะเลสาบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู สมัผสัภเูขาไฟฟูจอิยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที่ 5 ซึง่เป็นจดุทีร่ถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได้ ฟูจเิป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญีปุ่่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภเูขาไฟฟูจิ

DAY 3 โตเกียว – ล่องทะเลสาบอาชิ (40 นาที) – ภเูขาไฟฟจิู – โอชิโนะ ฮคัไค – ทะเลสาบยามานากะ 
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จะมคีวามงดงามที่แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟทีส่วยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (การขึ้น

ชมภเูขาไฟฟจีูชัน้ 5 นัน้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศอ านวย) 

จากนัน้น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรทัธา

ความเชื่อใน ภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิฟู์จยีาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขา

ไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฎิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มท าให้เกิดน ้ าซึมขังขยายวงกว้าง

กลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะท้อนทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 

สถานที่แห่งนี้ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีี่สุดของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหว่างทางได้ ไม่

ว่าจะเป็นผกัภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญีปุ่่ น และอื่นๆอกีมากมาย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบยามานากะ ณ SUN PLAZA LAKE 

YAMANAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม (บฟุเฟ่ตป์)ู 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซน็ น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

น ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่

แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ ถงึจดุชมววิ ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา

ไฟฟูจแิละทะเลสาบคาวากุชิโกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อระหว่างชายฝัง่ตะวันออกของ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ทีมีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล ท าใหส้ามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมถงึภเูขาไฟฟูจ ิ 

และเหนือจดุชมววิขึน้ไปประมาณ 300 เมตร ยอดภเูขาเทนโจจะเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้เลก็ๆ อกีทัง้ยงั

มเีส้นทางเดนิไปยงัภูเขามสิโึทเกะเส้นทางยอดนิยมเพื่อไปชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงาม ที่จุดชมววิ

DAY 4 
ทะเลสาบยามานากะ – นัง่กระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ปราสาทมตัสึโมโต้ – 

มตัสึโมโต้ 
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บนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมทีศันียภาพทีส่วยงามแลว้ยงัม ีตวัการต์ูนทีน่่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที่

งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ได้กบักระดิง่รปูหวัใจ ซึง่เป็นจุดขายอกีอย่างหนึ่งของยอดเขา

แห่งนี้ มคีวามเชื่อกนัว่าถ้าเราเคาะกระดิง่พรอ้มกบัอธษิฐานแล้วสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจผิ่าน

กรอบรปูหวัใจไดจ้ะท าใหส้มหวงั (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเอ้ืออ านวย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี  หรอื (UKAI MUSIC) พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรกีบัความสง่า

งามของตวัอาคารสไตลย์ุโรปสรา้งขึน้สมยัศตวรรษที่ 19 ส่วนของความบนัเทงิส าหรบัองคจ์กัรพรรดิ ์

เข้าสมัผสัความไพเราะในส่วนต่างๆ  ของห้องดนตรแีต่ละห้องซึ่งมคีวามแตกต่างอย่างชดัเจน 

เหมอืนกนักเ็พยีงความทรงเสน่หท์ีแ่สนคลาสสคิ แวะถ่ายรปูกบัคู่ความงามของสวนภายใน ถา้โชคดี

ท่านอาจจะไดพ้บกบัการแสดงโชวน์ ้าพุพรอ้มเสยีงดนตรที่ามกลางสายลม ซึง่จากพพิธิภณัฑแห่งนี้

ท่านยงัสามารถถ่ายรปูคู่กบัภเูขาไฟฟูจไิดอ้กีดว้ย 

จากนัน้น าท่านสู่ ปราสาทมตัสึโมโต้ ปราสาทนี้มอีกีชื่อหนึ่งว่า ปราสาทอกีา เนื่องจากผนงัปราสาท

มสีดี า และปีกดา้นต่างๆของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก เป็นตวัอย่างหนึ่งของปราสาททีส่รา้ง

บนพืน้ทีร่าบ ไม่ใช่บนเนินเขาหรอืกลางแมน่ ้า ประวตัคิวามเป็นมาของปราสาทยอ้นหลงัไปไดถ้งึยุค

สงคราม ในช่วงเวลานัน้ กองทพัโองาซาวาระได้สร้างป้อปราสาทขึ้นในบรเิวณนี้  มชีื่อเรยีกว่า 

ปราสาทฟุกะช ิต่อมาป้อมปราสาทไดถู้กกองทพัทาเคดะยดึครองไปได้ และตกเป็นของโทคุงาวะ อิ

เอยาสุ ในเวลาต่อมา เมื่อโทโยโทม ิฮเิดโยช ิไดม้คี าสัง่ใหอ้เิอยาสุยา้ยไปปฏบิตัหิน้าทีใ่นภูมภิาคคนั

โต กไ็ดม้อบปราสาทใหอ้ชิงิะวะ โนะรมิะสะ เป็นผูด้แูลต่อ โนรมิะสะและยะสุนะงะ ผูเ้ป็นบุตรชาย ได้

สรา้งหอปราสาทและส่วนอื่นๆ ไดแ้ก่ หอปราสาท 3 หลงั หอดอนจอน หอเลก็ทางทศิตะวนัตกเฉียง

เหนือ อาคารทีพ่กั ประตูกลอง ประตูด า คูปราสาท ปีกอาคารสามชัน้ และชัน้ย่อยๆในปราสาท ซึ่ง

ทัง้หมดยงัคงเหลอือยู่จนถึงปัจจุบนั เชื่อกนัว่าพื้นที่ปราสาทส่วนใหญ่แล้วสร้างเสรจ็สมบูรณ์เมื่อ

ประมาณปี 1593-1594 ใน ซึง่เป็นช่วงยุคปฏวิตัเิมจ ิหอปราสาทถูกน าออกประมลูขายและก าลงัจะ

ถูกรือ้ถอน แต่อจิคิาวะ เรยีวโซ ไดร้ว่มกบัชาวเมอืงมตัสโึมโตะช่วยกนัรกัษาปราสาทไว้ ประตูด าชัน้

สองและก าแพงขา้งประตูถูกสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 1990 และต่อมาประตูกลองรปูสี่เหลีย่มจตุัรสัก็

ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1999 ปัจจุบนัปราสาทมตัสโึมโตะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบตัิประจ าชาติ

ญีปุ่่ น 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ มตัสึโมโต้ ณ MATSUMOTO TOKYU REI HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 
  

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรอื ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทัง้สถานทีท่ างาน 

และทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่ปลูกสรา้งแบบเก่า ยคุคานา

โมรหิลงัสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยู่ในปัจจุบนั แต่เดิมสร้างขึ้นปีค.ศ. 1615 ช่วงการ

ปกครองระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที่ 19  (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมยัเอ

โดะ หรอืกว่า 300 ปีมาแลว้ ) จนกระทัง่รฐับาลเขา้มาดูแล ไดส้รา้งอาคารขึน้ใหม่เลยีนแบบของเก่า

ที่เหมอืนจรงิ ลกัษณะคล้ายพระราชวงัย่อส่วน ตวัอาคารถูกล้อมรอบด้วยก าแพงดูแขง็แกร่ง และ

สามารถเขา้สู่ตวัอาคารด้วยประตูทีโ่อ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมการแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ 

เป็นสดัส่วน ทัง้ห้องท างานของขา้ราชการชัน้สูง ห้องรบัแขก ห้องเก็บส่วย ห้องน ้า แม้แต่ห้องที่

แสดงเครื่องมอืทรมานกม็ใีหช้ม หอ้งทีด่ทีีสุ่ดในบา้น คอื หอ้งแบบ (GAEDEN VIEW) สามารถเหน็

ววิของสวนแบบญี่ปุ่ นทีส่วย ในช่วงฤดูหนาวสวนจะเตม็ไปดว้ยหมิะ จะมกีแ็ต่ต้นสนทีไ่ม่ผลดัใบ ท า

ใหไ้ดเ้หน็ความสวยงามของต้นสนอกีแบบหนึ่ง ส่วนของขา้วของเครื่องใช้ทีจ่ดัแสดงก ็จะมเีอกสาร

เก่า อาวุธ ชุดของขา้ราชการสมยัโบราณ    

จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดล้อมและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีร่ะลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโก้ ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมูบ่า้นสไตลก์สัโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ีปุ่่ น

DAY 5 มตัสึโมโต้ - จวนผูว่้าทาคายาม่า – ตรอกเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –  

นาโงย่า 
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แบบดัง้เดมิรปูร่างของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้น

สไตลน์ี้ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบา้น ไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กทบัหลงัคาอย่าง

หนกัในช่วงฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พักบริเวณ  นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ โอบาระ …น าท่านชม OBARA SHIKISAKURA สถานที่ที่ท่านสามารถชื่นชม

ใบไมแ้ดงไปพรอ้มกบัดอกซากุระในช่วงปลายปี สสีม้แดงของใบเมเป้ิลตดักบัสชีมพูของดอกซากุระ

งดงามน่าดูยิง่นัก ซากุระของที่นี่ เป็นซากุระพันธุ์ที่มีชื่อว่า SHIKI ZAKURA (FOUR SEASON 

CHERRY BLOSSOM) ทีจ่ะบานสองครัง้ใน 1 ปี นัน่คอืฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูใบไมร้่วง อสิระใหท้่าน

เกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมใบไมแ้ดง ณ โครงัเค หนึ่งในสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชีื่อเสยีงอนัดบัหนึ่งของภูมภิาค

ชูบุ ส าหรบัเสน่ห์ของโครงัเค ก็คงอยู่ที่เหล่าต้นโมมจิ ิหรอืใบเมเป้ิลญี่ปุ่ นจ านวนมากถงึ 4,000 ต้น 

ซึ่งท าให้บรเิวณโครงัเคถูกแต่งแต้มด้วยสีสนัของต้นโมมจิทิี่เปลี่ยนสใีบไม้เป็น สแีดง สสี้มและสี

เหลอืง อย่างงดงามอลงัการ อสิระให้ท่านได้เกบ็ภาพความประทบัใจสสีนัแห่งฤดูกาลที่มฉีากหลงั

เป็นสายน ้าเลก็ๆ พรอ้มกบัสะพานไทเกต็ทสึเคียว (TAIGETSUKYO) สแีดงสดเอกลกัษณ์อกีแห่ง

ของโครงัเค หรอืจะเดนิลอดผ่านอโุมงคใ์บไม้แดง ส้ม เหลือง ตามอธัยาศยั (MOMIJI TUNNEL) 

(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

DAY 6 นาโงย่า – โอบาระ – โครงัเค – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโงย่า 
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น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นเป็น

สวนดอกไมอ้กีแห่งหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุด์อกไมห้รอื 

ลกัษณะของการจดัสวนดอกไม ้ซึง่ในแต่ละฤดูกจ็ะมกีารจดัดอกไมท้ีแ่ตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล 

และภายในยงัมหีอ้งปรบัอุณหภูมสิ าหรบัดอกไมซ้ึง่น ามาจากเมอืงรอ้น เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้รยีนรู้

และศกึษาพนัธุไ์มต่้าง ๆ รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล เช่น ดอกดา

เลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซือ้ตัว๋เพิม่เพื่อขึน้สู่

จุดชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้ชมไฟ

ประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประดาเตม็พ้ืนทีส่วน ไฟประดบัทีนี่ถื่อเป็นหนึง่

ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว  

**แจกเงินสดท่านละ 2,000 เยน ส าหรบัรบัประทานอาหารค า่ภายในสวนดอกไม้เพ่ือให้ท่าน

ได้เพลิดเพลินกบัสวนดอกไม้และเทศกาลประดบัไฟได้อย่างเตม็ท่ี** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พักบริเวณ นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

10.30 ออกเดนิทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน์        เท่ียวบิน
ท่ี SQ 671  

16.50  ถงึ สนามบินชางฮี รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู 

18.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 978 

20.10 ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

DAY 7 นาโงย่า – สนามบินนาโงย่า – สนามบินชางฮี – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 20 – 26 พฤศจิกายน 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 46,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      44,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      44,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 40,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 11,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
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 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,500 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
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จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


