
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ เส้นทาง อาหารเช้า อาหาร
กลางวัน 

อาหารเย็น 

วันศุกร์ที ่10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - - - 

วันเสาร์ที ่11 เม.ย. 63 สิงคโปร์ – นาโกย่า – เมืองเซกิ – พิพิธภณัฑ์เซกิ ฮาโมโน – บ่อ
น ้าโมเนต์ – เมืองกุโจฮาจิมงั – เมืองเก่ากุโจฮาจิมงั – ทาคายาม่า 

-   

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63 ตลาดเช ้า  – เม ืองเก่าซ ันมาชิซูจ ิ – ห มู ่บ า้นชิราคาวาโกะ – 
กระเช้าชินโฮตากะ – มตัซึโมโต ้

   

วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 63 ปราสาทมัตซึโมโต้ –  ถนนนาคามาจิ – ไดโอะ วาซาบิ  ฟาร์ม – 
ทะเลสาบซูวะ – เก็บสตรอวเ์บอร์ร่ี – นาโกยา่ 

   

วันองัคารที่ 14 เม.ย. 63 วดัโอสุคนันอน –ถนนช้อปป้ิงโอสุ – ซากาเอะ – มิตซุยเอาท์เลท
แจ๊สดรีม – สวนดอกไมน้าบานะ โนะ ซาโตะ – สนามบินนาโกยา่ 

   
- 

วันพุธท่ี 15 เม.ย. 63 นาโกยา่ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  - - 



 

 

วนัศุกร์ที ่10 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ –  สิงคโปร์    

17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน 

20.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี 
SQ 983 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
 

วนัเสาร์ที ่11 เม.ย. 63 สิงคโปร์ – นาโกย่า – เมืองเซก ิ– พพิธิภัณฑ์เซกฮิาโมโน – บ่อน า้โมเนต์ – เมืองกุโจฮาจิมัง – เมือง
 เก่ากุโจฮาจิมัง – ทาคายาม่า 

01.20 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองนาโกยา่ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี 
SQ 672 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ เมืองท่ีตั้งอยูท่างตอนกลางของจงัหวดักิฟุ เป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือ
ในเร่ืองการผลิตเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับตดัท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีช่ือเสียงในการตีดาบแห่งหน่ึงของ
โลกอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์เซกิฮาโมโน เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงวิธีการตีดาบแบบโบราณ
โดยช่างตีดาบมืออาชีพ ท่ีถูกถ่ายทอดภูมิปัญญากนัมาอยา่งยาวนาน น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าโมเนต์ (Monet 
Pond) หรือ บ่อน ้ านิรนาม (Namonaki Pond / Nameless Pond) ท่ีศาลเจา้เนมิชิ เมืองเซกิ ขนาดของบ่อน ้ า
แห่งน้ีใหญ่กวา่สนามเทนนิสเพียงเล็กนอ้ย ท่ีบ่อน ้ าแห่งน้ีเม่ือไดม้องดูปลาคาร์ฟหลากสีสันแหวกวา่ยผ่าน
กอบวัอยูใ่นน ้ าใสแจ๋วสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีบ่อน ้าแห่งน้ีจะไดช่ื้อวา่บ่อน ้าโมเนต ์เพราะคลา้ย
กบัผลงานภาพวาดสีน ้ามนัชุด “Water Lilies” ของ Claude Monet ศิลปินอิมเพรสชนันิสตช่ื์อดงัชาวฝร่ังเศส  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองท่ีตั้งอยู่เกือบก่ึงกลางของจงัหวดักิฟุและยงัเป็นเมืองท่ีหลงเหลือ

ความงดงามของเมืองรอบปราสาท ซ่ึงมีทั้งเมืองเก่าท่ีเรียงรายกนั และรางน ้ าท่ีสวยงามท่ีเต็มไปด้วยกล่ิน
อายวฒันธรรมแบบญ่ีปุ่น ให้ท่านชมเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมงัท่ีมีบา้นเรือนในสมยัอดีตเรียงรายอยู ่อีก
ทั้งเมืองกุโจฮาจิมงัเป็นเมืองท่ีมีรางน ้ าจ  านวนมาก จนถูกขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งสายน ้ าเพราะไม่ว่าจะ
เดินไปตรงไหนก็จะได้ยินเสียงน ้ าไหลสะทอ้นไปทัว่ทั้งตวัเมืองดูแลว้เป็นบรรยากาศท่ีท าให้หวนนึกถึง
อดีตในบรรยากาศแบบยอ้นยุคท าให้ทั้งเมืองเสมือนกบัเป็นอีกโลกหน่ึงก็วา่ได ้เพียงแค่เดินในเมืองแห่งน้ีก็
จะสามารถสัมผสับรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดีตไดอ้ยา่งแน่นอน น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า 
เมืองเก่าท่ีแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์อนัน่าหลงใหลท่ียงัคงรูปแบบเดิมไวไ้ม่เปล่ียนแปลงจากเดิมมากนัก 
รวมถึงบา้นคฤหบดีท่ีสวยงามสไตล์ญ่ีปุ่นขนานแท ้ร้านขายสาเกแบบญ่ีปุ่นท่ีหาไดย้ากตามเมืองต่าง ๆ ใน
ปัจจุบนัและลายบานหนา้ต่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ วางตวัเรียงกนัเป็นแถวอยูภ่ายในตวัเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า 
จึงไดรั้บสมญานามวา่ “ลติเติล้ เกยีวโต” 

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

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


 

 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพ่ือความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุ
ซ่ึงช่วยให้ผวิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึน้ 

 

วนัอาทติย์ที ่12 เม.ย. 63 ตลาดเช้า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กระเช้าชินโฮตากะ – มัตซึโมโต้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าทุกท่านสู่ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินเท่ียวชมตลาดเชา้ริมฝ่ังแม่น ้ ามิยากาวา่ 
พร้อมกบัสัมผสัวถีิชีวติยามเชา้ในบรรยากาศแบบสมยัโบราณ ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือ เลือกชม ผกั ผลไม ้ขนม
พื้นเมือง และของท่ีระลึกต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั น าท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ยา่นท่ีอนุรักษบ์า้นเรือนและ
สภาพแวดลอ้มในสมยัเอโดะรวมถึงการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกบั
บรรยากาศอนัเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั นอกจากน้ียงัมีสินคา้พื้นเมือง 
ของท่ีระลึกในสไตล์ญ่ีปุ่นดั้งเดิมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือกนัอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวา
โกะ หมู่บา้นโบราณท่ีไดรั้บการตั้งให้เป็นมรดกโลกดว้ยบา้นรูปทรงท่ีแปลกตาไม่เหมือนใครนั้นก็คือบา้น
ทรงแบบ “กัสโซ” โดยมีเอกลกัษณ์อยูท่ี่หลงัคาของตวับา้นท่ีออกแบบเป็นทรงสามเหล่ียมยาวปิดลงมาจน
เกือบถึงพื้น เพื่อเป็นการป้องกนัตวับา้นท่ีอาจจะพงัไดเ้ม่ือเวลาท่ีหิมะตกลงมาเป็นจ านวนมากในช่วงฤดู
หนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยู่เกือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาลอ้มอยูโ่ดยรอบ 
ท าให้มีอากาศท่ีเยน็ตลอดทั้งปีและในฤดูหนาวนั้นจะเป็นบริเวณท่ีมีหิมะตกมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของตวัเกาะ 
ใหท้่านไดช้มความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางข้ึน กระเช้าชินโฮตากะ (Shin Hotaka Ropeway) อีกหน่ึงแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของโอคุฮิ

ดะ(Okuhida) เพราะท่ีน่ีนั้นเรียกไดว้า่เป็นหน่ึงในกระเช้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น
เลย โดยจะข้ึนไปยงัยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ(Oku-Hotakedake) วิวท่ีจะไดเ้ห็นเวลาข้ึนกระเช้าสวยงาม
มากๆ แบบทั้งสวยทั้งสูง การข้ึนกระเช้านั้นรวมๆแล้วจะมีระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดับด้านขา้งของ
เทือกเขาโฮทาเกะ (Hotake Mountain) ซ่ึงจะมองเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุ
โฮตาเกะดาเกะ(Oku-Hotakedake)ภูเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัสามของญ่ีปุ่น จุดเด่นของกระเช้าคือมีขนาดใหญ่
สีสันสดใส กระเช้าจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรกระยะทาง 200 เมตร ไปหยุดท่ีสถานี Nabedaira 
Kogen Station บนสถานีน้ีประกอบดว้ยศูนยน์กัท่องเท่ียว ห้องอาบน ้ าสาธารณะ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ี
ระลึกต่างๆ จุดข้ึนกระเชา้ช่วงท่ี 2 ซ่ึงเป็นกระเชา้ขนาดใหญ่ ระยะทาง 800 เมตร ข้ึนไปยงัสถานีดา้นบนท่ี
ระดบัความสูงประมาณ 2,150 เมตร สถานีบนสุดให้บริการร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกและดาดฟ้าชม
วิวอนังดงามของภูเขาและหุบเขา น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสองของจงัหวดันากาโน่ มีจุดท่องเท่ียงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ปราสาทมตัสึโมโต ้ถือเป็น 1 ใน ปราสาท
ดั้ ง เดิมท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญ่ี ปุ่น  

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

http://www.alpico-plaza-hotel.jp/


 

 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพ่ือความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุ
ซ่ึงช่วยให้ผวิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึน้ 

 

วนัจันทร์ที ่13 เม.ย. 63 ปราสาทมัตซึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ - ไดโอะ วาซาบิ ฟาร์ม – ทะเลสาบซูวะ – กจิกรรมเกบ็สตรอว์
 เบอร์ร่ี – นาโกย่า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเข้าชม ปราสามมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) หรือท่ีมีช่ือเรียกวา่ ปราสาทอีกา ซ่ึงถูกสร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 1592 – 1614 เน่ืองด้วยปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีนก และจุดเด่นของ
ปราสาทน้ีคือสี ซ่ึงใชโ้ทนสีท่ีเนน้ไปทางสีเขม้ ดูมืด ท าให้รู้สึกถึงความยิง่ใหญ่และน่าเกรงขาม จึงท าใหไ้ด้
ฉายาน้ีมา โดยตวัปราสาทจะมีหอคอยและป้อมปืนเช่ือมต่อกบัโครงสร้างอาคารหล ัก  รวมทั้ งยงัถูก
ตกแต่งด้วยไม้ และมีช่องเก็บหินส าหรับโจมตีศัตรู ช่องส าหรับธนูและหอสังเกตการณ์บนชั้น 6 อีก
ด้วย ปราสาทน้ีถูกใช้เป็นท่ีพกัของบรรดาเจา้เมืองในอดีต ปัจจุบนัหลังจากได้รับการจดัตั้ งเป็นสมบัติ
ประจ าชาติญ่ีปุ่นไดป้รับให้เป็นพิพิธภณัฑ์ส าหรับรวบรวมขอ้มูลประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่นและประวติัศาสตร์
ของนากาโน่ ใกล้ๆ กนันั้นพาท่านเดินชม ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของ
เมือง โดยจะมีร้านคา้ขายของท่ีระลึกท ามือต่างๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร ทั้งร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม
ต่างๆ ให้ท่านสามารถนั่งพกัได้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไดโอะ วาซาบิ ฟาร์ม (Daio Wasabi Farm) เป็น
ฟาร์มวาซาบิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ครอบคลุมพื้นท่ี 15 เฮกตาร์ โดยวาซาบิถือว่าเป็นของนิยมคู่กนั
กบัซูชิ ตน้วาซาบิสามารถเติบโตได้เฉพาะบริเวณท่ีมีน ้ าสะอาดเท่านั้น โดยมีอุณหภูมิอยู่ท่ี 10 – 15 องศา
เซลเซียสและน ้าตอ้งไม่ขุ่น น ้าเยน็และบริสุทธ์ิจากหิมะท่ีละลายบนเทือกเขาท าให้วาซาบิของท่ีน่ีมีคุณภาพ
ดีตลอดทั้งปี ท่ีน่ีมีกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัวาซาบิให้ทดลองท ามากมาย และที่พลาดไม่ไดเ้ลยคือการลอง
ลิ้มชิมรสชาติของซอร์ฟครีม รสวาซาบิ ให้ท่านเพลินเพลินกับบรรยากาศของไร่วาซาบิ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ทะเลสาบซูวะ (Suwa Lake) ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในชินชู ตั้งอยูท่างตอนกลางของลุ่มน ้ าซสุวะ ท่ีน่ี
ถือเป็นตน้น ้ าของแม่น ้ าเทนยุซ่ึงไหลผ่านเมืองโอคายะไปยงัพื้นท่ีต่างๆ และสุดทา้ยไหลลงสู่มหาสมุทร
แปซิฟิก 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่าน ท ากิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์ร่ี ให้ท่านสนุกสนานกบัการเก็บผลไม ้ใหม่ๆ สดๆ จากตน้ท่ีเรียงราย

เป็นทิวแถว และเตม็อ่ิมกบัการเก็บผลไมป้ระจ าฤดูกาลทานจากตน้กนัอยา่งเพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึกกบัมุมสวยๆ หรือเลือกซ้ือมาไวรั้บประทานไดต้ามอธัยาศยั หลงัจากนั้นน าท่าเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า 
เมืองใหญ่อนัดบั 1 ของภูมิภายชูบุ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 เขา้พกัโรงแรม Nagoya Koukusai Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

https://nagoyakokusai.com/ 
 

https://nagoyakokusai.com/


 

 

วนัองัคารที ่14 เม.ย. 63 วัดโอสุคันนอน – ย่านการค้าโอสุ – ซากาเอะ – มิตซุยเอาท์เลทแจ๊สดรีม – สวนดอกไม้นาบานะ 
 โนะ ซาโตะ – สนามบินนาโกย่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดโอสุคันนอน เป็นวดัในพระพุทธศาสนาท่ีมีช่ือเสียง แรกเร่ิมสร้างข้ึนในสมยัคามา
คุระในจงัหวดักิฟุ แลว้ถูกยา้ยมาตั้ง ณ ปัจจุบนัในปี 1612 หลงัจากนั้นพระอุโบสถไดรั้บความเสียหายจาก
อุทกภยัซ ้ าๆอย่างรุนแรง ดงันั้นอาคารปัจจุบนัจึงสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 20 วตัถุประสงค์หลกัของวดั
แห่งน้ี คือการเคารพบูชารูปสลกัไมข้องเทพคนันอน เทพแห่งความเมตตา ซ่ึงแกะสลกัโดยพระสงฆ ์Kobo 
Daishi ภายใตห้้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิท่ีจดัเก็บหนังสือภาษาญ่ีปุ่นและภาษาจีน จ านวนกวา่ 
15,000 เล่ม หนงัสือเหล่าน้ีเป็นสมบติัของชาติ และเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถึงส าเนาที่เก่าแก่ที่สุด
ของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวตัิศาสตร์ตน้ก าเนินของญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง ย่าน
การค้าโอสุ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีผสมผสานกนัระหวา่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ มีทั้งร้านขายเส้ือผา้ 
ร้านอาหาร ร้านขนม รวมไปถึงคนท่ีชอบการ์ตูน เกมส์ และอนิเมะต่างๆ มีให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชม
อีกดว้ย ท าให้ยา่นน้ีเป็นยา่นท่องเท่ียวยอดฮิตของเมืองนาโกยา่ซ่ึงนอกจากคนญ่ีปุ่นท่ีมาเท่ียวแลว้ ยงัเป็นท่ี
ไดรั้บความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดว้ยเช่นกนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านช้อปป้ิงท่ี ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปป้ิงช่ือดงัของเมืองนาโกย่า เป็นที่ตั้ งของห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูส่องฝ่ังถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอยา่ง H&M, 
Bershka, Old Navy, Adidas, Miu Miu, Gap, Zara, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือ 
เลือกชม สินคา้ท่ีท่านช่ืนชอบกนัอยา่งเพลิดเพลิน จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงที่  มิตซุยเอาท์เลทแจ๊สดรีม ให้
ท่านอิสระเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงร้านคา้แบรนด์เนมชั้นน าและร้านอาหารญ่ีปุ่นและอาหารนานาชาติ
กว่า 240 ร้านเลยทีเดียว ที่น่ีถือว่าเป็นเอา้ท์เลทที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหน่ึงในญี่ปุ่นมีความมีความใหญ่
ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบให้มีลกัษณะคลา้ยกบัเมืองนิวออร์ลีนส์ซ่ึงเป็นเมือง
ท่าทางตะวนัตกของอเมริกาอีกดว้ยจากนั้นพาท่านชมเทศกาลแสดงไฟท่ี สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ท่านจะ
ไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศสุดมหศัจรรยไ์ปกบัอิลลูมิเนชัน่ หรือการประดบัประดาไฟหลากหลายสี เตม็บริเวณ
พื้นท่ีของสวนดอกไมน้าบานะ โนะ ซาโตะ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีการประดบัตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆ ให้ได้ชม
กนัให้ท่านเต็มอิ่มกบัการชื่นชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสีสันหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตาม
อธัยาศยั (เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย) เม่ือไดเ้วลาอนั
สมควรแลว้น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางสู่ท่ีพกั 

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

 

วนัพุธที ่15 เม.ย. 63 นาโกย่า – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านสู่สนามบินนาโกยา่ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ (B / - / -) 

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


 

 

**เน่ืองจากมีทางเช่ือมจากโรงแรมไปยงัสนามบิน จึงไม่มีรถบัสให้บริการ** 
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาโกยา่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี SQ 671  
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
18.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 978 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

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

อตัราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (ไม่

มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

10 – 15 เม.ย. 63 49,999 44,999 39,999 6,000 

กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั Economy Class สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
2. ค่ารถรับ - ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน ้ าหนักหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวติ (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
1. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 



 

 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศ
ลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

 

การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทัภายใน 1 วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การส ารองการ

เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหา

รถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการกนัเยอะ ร้านคา้ 
ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกวา่ปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้
ท่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
 ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัทวัร์ น าเงินช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าแลนด ์เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการแจง้
ยกเลิกการเดินทาง บริษทัทวัร์สามารถหกัช าระค่าใชจ่้ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนใหน้กัท่องเท่ียวได ้เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 
 

หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดั

หยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน 

โรงแรมและสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น การน าส่ิงของ

ผดิกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือม
เสียและผดิกฎหมาย 



 

 

 
 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


