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**ปรบัโปรแกรม** 

ฉลองปีใหมท่ี่ญ่ีปุ่ น  

ทา่นละ47,900 บาท 

กบัเครือ่งบินเช่าเหมาล าการบินไทย Boeing  
เดินทาง  29 ธนัวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559 

1. กรงุเทพฯ  

2. โคมตัสึ –ชมเมืองคานาซาว่า- สวนญ่ีปุ่ นเคนโระคเุอ็น 

หมูบ่า้นเกอิชา-ชมตลาดปลาโอมิโจ Omicho Fish Market  
–แช่น ้าแรอ่อนเซน   

3. หมูบ่า้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ- Little เกียวโต –ทาคายามา่- 

จวนท่านผ ูว้่า-นาโกยา่  
4. นาโกยา่- วดันิตไทจิ-ปราสาทนาโกยา่ –นาโกยา่  
5. นาโกยา่- ฟกุอิุ -ชอ้ปป้ิงอิออน คานาซาว่า  
6. โคมตัสึ-กรงุเทพ ฯ   

 
  

                         ฉลองปีใหม่ท่ีญ่ีปุ่ น 

        ISHIKAWA-KOMATSU –KANAZAWA-TAKAYAMA 

6 วนั 4 คืน  พิเศษ.... น ้าแร ่ออนเซน 
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ทวัรเ์หมาล า อิชิกาวา –ทาคายามา่ 47,900 บาท 

**ปรบัโปรแกรม** 

พกัเมืองใหญ่ 2 คืน นาโกยา่ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรมทกุวนั 
ตดัหนา้ผาโทจินโบ เน่ืองจากเดินทางไปไกล ว่ิงเขา้เมืองใหญ่แทน 

ตรงไปชอ้ปป้ิงผลไมท่ี้อิออนหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ก่อนกลบับา้น  
หมายเหต ุ** เมืองนาโกยา่พกัหอ้งเด่ียวทกุท่านค่ะ  

กบัเครือ่งบินเช่าเหมาล าการบินไทย 

เดินทาง  29 ธนัวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559 
วนัแรก             (29 ธนัวาคม 58 )   กรุงเทพฯ  

23.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ UNITHAI TRAVEL คอยให้การต้อนรับและอาํนวย

ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วนัทีสอง           (30 ธนัวาคม 58 )  โคมตัสึ-คานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอน- ปราสาทคานา 

         ซาว่า-บา้นเก่าเกอิชา  -ตลาดปลา - แช่น ้ าแร่ออนเซน  

 

01.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิโคมตัส ึประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8072 

08.50 น. ถงึ สนามบนิโคมตัส ึหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เอกสารเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อย

...  เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า เป็นเมือง

เก่า ซ่ึงบางทกีถู็กเรียกว่า ลิตเต้ิลเกยีวโต 

เป็นเมืองที่มี ความเจริญไม่แพ้เมือง

ท่องเที่ยวเมืองอื่น และยังเป็นเมือง

ศูนย์กลาง ในการเชื่อมต่อการเดินทาง จึง

ทาํให้เมืองน้ีมีความคึกคัก แถมยังมี

สถาปัตยกรรมสไตล์โมเดินและแบบ

โบราณที่ผสมผสานกนัอย่างลงตัว ที่มีให้

เหน็ได้ที่เมืองน้ี  

10.00 น จากน้ันให้ท่านได้แวะชม สวนเคนโระคุเอ็น เป็น 1ใน 3 สวนที่งดงามที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น สวนแห่งน้ี

ตกแต่งในสไตล์ "ไคยูรินเซน็" ซ่ึงสบืทอดมาต้ังแต่ยุคเอโดะ มองเห็นปราสาทคานาซาว่า  

 ท่านสามารถภ่ายรูปเป็นที่ละลึก  สวยงามมาก เป็นที่นิยมไปปิคนิคของคนญ่ีปุ่ น  



 

3 

UNT_ปรับโปรแกรม เหมาล า ISHIKAWA KOMATSU KANAZAWA TAKAYAMA-TG 
www.hijapantour.com 

  ผ่านชมบา้นเก่าชองเกอิชา หากมีเวลา ให้ท่านได้เลือกซ้ือผลิตภัณฑจ์ากทองคาํ เป็นเคร่ืองสาํอาง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ( ม้ือที่ 1 )  

บ่าย น าท่านเลือกซ้ือสนิคา้ที ่ตลาดโอมโิจอิจิบะ คือตลาดชื่อดังกลางใจเมืองคะนะซะวะ เร่ิมเปิดให้บริการ

เมื่อ 400 ปีก่อนในฐานะตลาดเช้า ในยุคศักดิ

นา ตลาดแห่งน้ีเคยเป็นแหล่งอาหารสาํคัญ

ของแคว้นคะกะ และเร่ิมเปิดให้บริการแก่คน

ทั่วไปในปี 1904  

 หลังจากน้ัน ตลาดแห่งน้ีได้รับความนิยมมาก

ขึ้นเร่ือยๆ จนได้รับสมญานามว่า “ครัวแห่งคะ

นะซะวะ” คลาคลํ่าไปด้วยชาวบ้านในท้องถิ่น

และนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ภายในตลาดมี

ร้านค้าประมาณ 170 ร้าน จาํหน่ายอาหารทะเล ผกัสด เน้ือสตัว์ กบัแกล้ม ขนม ของใช้ในชีวิตประจาํวัน 

ดอกไม้ ผลไม้ องุ่น แอปเป้ิล และสนิค้าอืน่ๆ อีกมากมาย  

  

 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ( ม้ือที่ 2 ) หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั   

อาบน ้ าแร่ธรรมชาติเพือ่สุขภาพออนเซ็น  (ONSEN)        
นํา้แร่ในสไตล์ญ่ีปุ่ นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วน 

ช่วย เร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผวิพรรณเปล่งปล่ัง ( ไม่มีค่าใชจ่้ายเพิม่แช่ออนเซนในโรงแรม )  

 

วนัทีสาม          (31 ธนัวาคม 58 )   หมู่บา้นชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-เมืองเก่าลิตเต้ิลเกียวโต-นาโกย่า  

 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   ( ม้ือที่ 3 ) 

   น าท่านเดินทางเทีย่วมรดกโลกหมู่บา้นชิราคาวาโกะ ซ่ึงยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้   

   ด้ังเดิมและยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1995  

   บ้านในสไตล์  กสัโช – สคึุริ ซ่ึงรูปแบบบ้านจะมีความยาว ประมาณ 18 เมตร  

       ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้าง  ของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี  
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เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร( ม้ือที่ 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย            นาํท่านชมสถานที่สาํคัญเม่ือคร้ังอดีต  เมืองทาคายาม่า หรือ ลิตเต้ิลเกยีวโต 
                 ทีท่ าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทาํงาน และที่อยู่อาศัย ของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ 

                 มาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว 

                 เป็นที่ทาํการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้าม  พ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์  

                 เดินเล่น เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ  ซ่ึงเตม็ไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ให้ท่านได้เลือกซ้ือของ 

                ที่ระลึกพ้ืนเมืองและเกบ็เกี่ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซปุมิโสะชิรุ  

                ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุก๊ตาตามความ  เชื่อของคนโบราณสมัยก่อน  
คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 5 ) 
                น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั ในเมืองนาโกย่า   
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วนัทีส่ี ่            ( 1 มกราคม 2559 )  ขอพรสงิศกัด์ิสทิธ์ิในวนัปีใหม่ -  นาโกย่า   

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม( ม้ือที่ 6 )  
 นาํท่านเดินทางสู่ปราสาทปราสาทอินุยามะระหว่าง

ทางไปเมืองนาโกย่า ปราสาทเก่าหลังน้ี ถอืเป็นหน่ึง

ในปราสาท 12 แห่งในญ่ีปุ่ นที่ยังคงสภาพด้ังเดิม

ที่เคยเป็นมาต้ังแต่ยุคก่อนเอโดะเอาไว้ได้ครบถ้วน 

ปราสาทอนุิยามะสร้างเสรจ็ในปี ค.ศ.1537   

 นาํท่านเดินทางสู่ “วดันิทไทจิ” วัดไทย 
 สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) ณ 

บรเิวณเชิงเขาคาคุโอะซัน ... นําท่านกราบนมัสการขอ

พร “องคพ์ระศากยมุนี” และ “ป้ายฝีพระหตัถ”์ พระพุทธรปูที่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวองคปั์จจุบัน 
(รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานไว้สาํหรับ

 นาํไปประดษิฐานเพื่อเป็นสญัลักษณแ์ห่งความ

สมัพันธไมตรีอนัดงีามระหว่างไทยและญี่ปุ่ น พร้อม

บันทกึภาพกบั “อนุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั” ที่ประดษิฐานอยู่บริเวณหน้า

 พระวหิาร วดันิไทจิเป็นสญัลักษณข์องความสมัพันธ์

อนัดรีะหว่างประเทศ โดยที่พระพุทธศาสนาญี่ปุ่ นถือ

กนัว่า วดัน้ีเป็นวดัพิเศษซึ่งรวมนิกายต่างๆ เข้า

ด้วยกนั และเป็นที่ประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตุที่

แท้แห่งองคพ์ระศากยมุนีพระพุทธเจ้า เพ่ือเป็นสิริ

มงคล ขอพรวันปีใหม่  
เทีย่ง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 7 )  

บ่าย ได้เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่  เมืองนาโงย่า น าท่านชมปราสาทนาโกย่าภายนอกปราสาท   

 ปราสาทนาโงย่า ต้ังอยู่ที่เมืองนาโ งย่า ถูกสร้างขึ้นตามคาํสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อเิอะยะส ุเพ่ือเป็น ฐาน

 อาํนาจความมั่นคงและป้องกนัการโจมตีจาก  

 ทาง เมืองโอซาก้า  ปัจจุบันภายในปราสาทปรับ

 เป็น พิพิธภณัฑใ์ห้นักท่องเที่ยวได้ชม จัดแสดงข้าว

 ของ เคร่ืองใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัย

 โบราณ  ส่วนบริเวณภายนอกปราสาทมีสวนสวย

 สไตล์ญ่ีปุ่ นให้ ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ละลึกบริเวณ  
  คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ( ม้ือที่ 8 ) 
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                น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรมทาคายาม่า   หรือเทียบเท่า  ระดบั 3 ดาว 

วนัทีห่า้        ( 2 มกราคม 2559 ) นาโกย่า- เมืองฟุกุอิ-วดัอิเฮอิ- 

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม( ม้ือที่ 9 )  

                 พาท่าน นัง่รถทวัรร์อบเมือง นาโกย่า City Tour เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่  

               Nagoya TV Towerเป็นหอคอยทีต่ัง้โดดเดน่เป็นสญัลกัษณ์ส ำคญัของเมอืง  

  

                ชมตึก JR Central Tower ตึกแฝดสูงระฟ้า   ศูนย์กลาการคมนาคมทางรถไฟที่สาํคัญ  

                 ช้ันล่างของอาคารเป็น ห้างสรรพสินค้า Takashiyama  

                 และชั้นใต้ดินของตัวอาคารยังเป็นโซนช้อปป้ิงถงึ 9 โซนอกีด้วย ( อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสนิคา้ )  

 เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ม้ือที่ 10 )  
 น าท่านเดินทางสู่จังหวดั ฟุกุอิ  

 ชม วดัอิเฮอิ  Eihei Temple เป็นวัดขนาดใหญ่ สวยงาม ปกคลุมด้วยไม้สน   ต้ังอยู่ความลาดชันของ

ภเูขาเป็นวัดศักด์ิสทิธ ์นิกายโซโต  เป็นที่นับถอืมากของชาวญ่ีปุ่ น  

 

 
 

 

 

 

 

 

 Eihei-ji, Fukui 
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บ่าย         หลังจากน้ันนาํท่าน ช้อปป้ิงออิอนแห่งเมืองคานาซาว่า   

              ให้ท่านได้เลือกซ้ือของอปุโภคบริโภค เสื้อผ้  รองเท้า อาหาร เคร่ืองสาํอางในซปุเปร์มาเกต 
              เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ผลิตภัณฑแ์ปรรูป อาหารจากญ่ีปุ่ น ขนมต่างๆ  ผลไม้สดๆ หน้าหนาวราคาไม่แพง  
              แพคใส่ลัง กลับเมืองไทย  
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คํ่า           รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   (ม้ือที่ 11) 
               นาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมเมืองคานาซาว่า หรือ เมืองโคมัตส ึ  

 
วนัทีห่ก     ( 3 มกราคม 2559 )  คานาซาว่า – สนามบนิโคมตัส ึ– กรุงเทพฯ 

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 11) 
               นาํท่านเดินทางสู่ สนามบนิโคมตัส ึเพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 

10.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8075 

15.20 น.  ถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 

 

 

 

ทา่นละ47,900 บาท 
หมายเหตุ ***สาํคัญมาก     
หนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  
นับจากวัเดินทาง และต้องมีหน้าสาํหรับ ประทบัตราอย่างน้อย 3 หน้า หากไม่ถงึทาง 
บริษทัทวัรไ์ม่รบัผิดชอบหากตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหท่้านเดินทาง  
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****โปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม *** 

อตัราคา่บรกิาร  จ านวน 34 ท่าน +1 หวัหนา้ทวัร์   

หอ้งพกัคู่                                              47,900 บาท  

เด็กต า่กว่า 12 ปี แบบมีเตียง                     47,900 บาท 

เด็กต า่กว่า 12 ปี แบบไม่มีเตียง                  46,900 บาท 

พกัเดี่ยวช าระเพิ่ม                                  13,000  บาท  

 
 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น  

     (**เน่ืองจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลาํจึงไม่สามารถสะสมไมล์ได้) 

 2. ค่าที่พัก  

 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 5. ค่านํา้หนักสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และ ค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละ 

     สายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

 6. ค่าประกนัอบุัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัติเหตุวงเงินท่านละ   200,000 

บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
 1. ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด

ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
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 3. กรณีต้องการใบกาํกบัภาษี ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

            4.ธรรมเนียมการใหท้ิป    ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  

            ท่านละ 2,500 เยน / ทริป /ต่อ1ท่าน การใหท้ิปเป็นธรรมเนียมส าคญัมากส าหรบัประเทศญีปุ่่ น  

    คิดเป็นเงินไทยประมาณท่านละ 750 บาท  

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. สามารถเปล่ียนช่ือผู้เดินทาง ได้ก่อนเดินทาง 30 วัน 

2. การชาํระค่าบริการ 
    2.1 กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ 20,000. – บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง  

    2.2 กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง 
3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

    3.1 กรณียกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดมัดจาํท่านละ 20,000 บาท  
 3.2 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

***ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากการถูกส่งตัวกลับลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแต่เพียงผู้เดียว*** 

     3.3 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

       พร้อมคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

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


