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ก าหนดการเดินทาง:     6-11 กุมภาพันธ์ 2558         ราคา 39,900.- 
 

1. กรุงเทพฯ 
2. กรุงเทพ – โคมัตสึ –หน้าผาโทจินโบ-วัดเก่าแก่ EIHEI TEMPLE ชมวัด Eihei-Ji-

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ -เมืองฟุกุอิ  
3. สนุกสนานกับลานสกีทาคายาม่า สกีรีสอร์ท-เที่ยวนาโกย่า 

วัดนิจไทยจ ิ( รัชการที่ 5 ) ปราสาทนาโกย่า 
4. มรดกโลกหมู่บ้านตุ๊กตา ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิลิตเติ้ล

เกียวโต-เมืองคานาซาว่า  
5. เที่ยวคานาซาว่า–สวนเคนโรคุเอน สวนญี่ปุ่น- ตลาดปลาโอมิโจ-ช้อปปิ้งสินค้าถูกจุ

ใจอิออน-เมืองโคมัตสึ 
6. โคมัตสึ-กรุงเทพ 

 

 
 

                พิเศษมากในรอบปี  39,900 BAHT 

KOMASTSU-TAKAYAMA-NAGOYA 

FUKUI –SKI RESORT -SHIRAKAWAGO -KANAZAWA 

เหมาล าการบินไทย 

                       6 วัน 4 คืน                 
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ก าหนดการเดินทาง 6-11 กุมภาพันธ์ 2558  *39,900 บาท ( 6 วัน 4 คืน )  
6 ก.พ 58 (1) กรุงเทพฯ  

23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ 
UNITHAI TRAVEL คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

7 ก.พ. 58 (2) กรุงเทพฯ –ชม TOJINBO หน้าผาจินโบ -วัดเก่าแก่ EIHEI TEMPLE ชมวัด Eihei-Ji- 

                            พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ -เมอืงฟุกุอิ 

 01.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8096 

08.50 น. ถึงสนามบินโคมัตสึ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เอกสารเข้าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้อย.. เมืองฟกุุอิ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคจุบุของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่อยู่ในแนว
ยาวติดกับทะเลญี่ปุ่นและ อยู่ไม่ไกลจากโอซาก้าและเกียวโต ฟุกุอิเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่
สวยงามตลอดทั้งปีแวะผ่านชม TOJINBO หน้าผาจินโบ  
 วัดเก่าแก่ EIHEI TEMPLE ชมวัด Eihei-Ji ดูร่มร่ืนเต็มไปด้วยต้นไม่ใหญ่ โดยเฉพาะต้นสน 
และเป็นวัดเก่าแก่ก่อตั้ง มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1244 หรือกว่า 760 ปีมาแล้ว โดยท่านอาจารย์ Eiheiji 
Dogan เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในป่า  อาคารต่างๆของวัดจึงสร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ แม้ในอดีตจะเคย
เกิดไฟไหม้มาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังคงอนุรักษ์โครงสร้างที่ท าด้วยไม้ไว้  โดยส่วนของอาคารที่
เก่าแก่ที่สุดและยังคงอยู่ตอนนี้ ก็อายุประมาณ 260 ปีแล้ว วัดนี้ เป็นวัดพุทธโซโตชู(Sotoshu)หรือ
นิกายเซ็นปัจจุบันมีพระจ าวัดอยู่ 185 องค์ หลวงพ่อองค์ปัจจุบันชื่อ “ฟุกูยามะ ไทโฮ” อายุ 78 
ปี  สถานที่ส าคัญของวัดนี้ คืออารามที่ตั้งอัฐิของหลวงพ่อตั้งแต่องค์แรกมา    
ส่วนพื้นที่ที่สวยที่สุดของวัดนี้ คือ ห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อ 100 ปีก่อนทางวัดได้ให้ศิลปิน 
ที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ่น 144 คนวาดภาพวิวติดไว้บนเพดานห้องโถงนี้รวมทั้งหมด 230 ภาพ ส่วน
ห้องที่ใหญ่ที่สุดของวัดคือ Hutto  หรือสถานที่ท าวัตร ซ่ึงสามารถปูเสื่อ(ญี่ปุ่น)ได้ทั้งหมด 240 
ผืนนมัสการพระใหญ่ Echizen Daibutsu  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย                    น าท่านชม พพิิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งจังหวัดฟุกอุ ิจังหวัดฟุกุอิ เป็นจังหวัดที่มีการขุดพบฟอสซิล

ไดโนเสาร์เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตเมืองคัสซึยาม่า มีการขุดพบคร้ังแรก
ในปี ค.ศ. 1988 มีพื้นที่กว้างกว่า4000 ตารางเมตรท าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกควบคู่กับประเทศแคนนาดาและจีน  
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ค่ า บริการอาหารเย็น   
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก FUKUI AREA  

8 ก.พ 58 (3) ทาค่ายามา่-SKI RESORT – นาโกย่า-วัดนิตไทยจิ-ปราสาทนาโกย่า-นาโกย่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ลานสกีทาคายาม่า SKI RESORT  

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมอืงใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางการผลิต 

สินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์ TOYOTA ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่นี ่
น าท่านเดินทางสู่ วัดนิตไทยจิ มีความหมายว่าวัดญี่ปุ่น-ไทย สร้างขึ้นเมื่อปี 1904 และมีการบูรณะ 
ใหม่ในปี 1984 เป็นวัดที่สมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว [รัชกาลที่ 5] ทรงพระราชทานพระบรม
สารีริกธาตุส่วนหนึง่ที่ได้จากอินเดียให้แก่ประเทศญี่ปุ่น ทางญี่ปุ่นจึงสร้างวัดนี้เพื่อเก็บพระบรม
สารีริกธาตุ ปัจจุบันวัดนี้ยังคงมีชาวญี่ปุ่นและชาวไทยแวะเวียนมาไหว้พระขอพรอย่างไม่จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1610 โดยโทคุงาวะ อิเอ
ยาสุ ก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี 1612 ภายในปราสา มีการจัดแสดงส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆและภาพเขียน
สวยงามจ านวนมาก สัญลักษณ์ส าคัญของปราสาทคือรูปสลักปลาหัวเสือทองค าหนึ่งคู่ เรียกว่า คิงชะ
จิ เป็นเคร่ืองรางที่ใช้ส าหรับป้องกอัคคีภัยและยังกล่าวกันว่าเป็นสัญลกัษณ์ของอ านาจขุนนางศักดนิา
ในสมัยก่อน ในช่วง  สงครามโลกครั้งที่สองปราสาทนาโกย่าแห่งนี้ได้ท าลายจากการทิ้งระเบิดของ
กองทัพ สหรัฐและได้มีการสร้างปราสาทขึ้นใหม่เสร็จสิ้นในปี 

 
ค่ า เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระทานอาหารค่ า ( ไม่รวมในรายการทัวร์ )   

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก NAGOYA   AREA 

9 ก.พ 58 (4)        หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิลิตเต้ิลเกียวโต  - คานาซาว่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชทสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือนี้ได้มาจากค าว่า 
กัสโช ซ่ึงแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านทีห่ลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมอืที่
พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของ
บ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่าง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี 
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ทาคายามา่ที่ตั้งอยูใ่นเขตของจังหวัดกิฟุ จังหวัดที่อุดมสมบูรณไ์ปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่
เป็นมิตรเมืองทาคายาม่าได้ช่ือว่าลิตเต้ิลเกียวโตเป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคง
ดูแลวัดศาลเจ้า แม่น้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่าง

แท้จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชซิูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคง
อนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมอืงและ
เก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึง
เป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนโบราณสมัยก่อน…น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมือ่ครั้งอดีต 

 ที่ท าการเก่าเมอืงทาคายามา่ ใช้เป็นทั้งที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็น
เวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว 
เป็นที่ท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงภายในนี้
ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ 

ค่ า เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระทานอาหารค่ า ( ไม่รวมในรายการทัวร์ )   
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก  KANAZAWA CITY  AREA  

10 ก.พ. 58 (5) คานาซาวา่ – ปราสาทคานาซาว่า - สวนญีปุ่่น สวนเคนโระคุเอ็น -  ตลาดปลาโอมิโจ 
                               -ช้อปปิ้งอิออน-โคมัตสึ   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า เป็นเมืองเก่า ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองที่มีความ
เจริญไม่แพ้เมืองท่องเที่ยวเมืองอื่น และยังเป็นเมืองศูนย์กลาง ในการเช่ือมต่อการเดินทาง จึงท า
ให้เมืองนี้มีความคึกคัก แถมยังมีสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดินและแบบโบราณที่ผสมผสานกัน
อย่างลงตัว ผ่านชมปราสาทคานาซาว่าใจกลางเมอืง  
 น าท่านชมสวนญี่ปุ่น สวนเคนโระคุเอ็น เป็น 1ใน 3 สวนที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (อีก 2 
แห่งคือสวนไคระคุเอ็นในเมืองมิโตะ และสวนโคระคุเอ็นในเมืองโอะคะยะมะ) สวนแห่งนี้
ตกแต่งในสไตล์ "ไคยูรินเซ็น" ซ่ึงสืบทอดมาตั้งแต่ยุคเอโดะ...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฮิกาชิ ชา
ยะไก อดีตเคยเป็นถนนคน  เดิน ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนที่มมีาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์  

 เคยเป็นแหล่งบันเทิง ที่สมัยโบราณมีเกอิชาอาศัยอยู่ อิสระให้ท่านได้เดินชมรูปแบบการสร้าง
บ้านของคนญี่ปุน่ตั้งแต่โบราณ  

เที่ยง เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระทานกลางวันที่ตลาด อาหารทะเลสด( ไม่รวมในรายการทัวร์ )   
บ่าย                       ชมและเลือกซือ้ปลาอาหารสด ผลไม้ที่ตลาดปลาโอมิโจ  
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น าท่านเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโอมิโจอิจิบะ คอืตลาดชื่อดังกลางใจเมืองคะนะซะวะ เร่ิมเปิด
ให้บริการเมื่อ 400 ปีก่อนในฐานะตลาดเช้า ในยุคศักดินา ตลาดแห่งนี้เคยเป็นแหล่งอาหารส าคัญ
ของแคว้นคะกะ และเร่ิมเปิดให้บริการแก่คนทั่วไปในปี 1904 หลังจากนั้น ตลาดแห่งนี้ได้รับ
ความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ จนได้รับสมญานามว่า “ครัวแห่งคะนะซะวะ” คลาคล่ าไปด้วยชาวบ้าน
ในท้องถิ่นและนกัท่องเที่ยวอยู่เสมอ ภายในตลาดมีร้านค้าประมาณ 170 ร้าน จ าหน่ายอาหาร
ทะเล ผักสด เนื้อสัตว์ กับแกล้ม ขนม ของใช้ในชีวิตประจ าวัน ดอกไม้ และสินคา้อื่นๆ อกี
มากมาย ตลาดโอมิโจยังมีชื่อเสียงเร่ืองร้านอาหาร คุณจะได้พบกับเมนูข้าวหน้าปลาดิบ และซูชิ  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกอุิ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคจุบุของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่
อยู่ในแนวยาวติดกับทะเลญี่ปุ่นและ อยู่ไมไ่กลจากโอซาก้าและเกียวโต ฟุกุอิเป็นเมืองที่มี
ทัศนียภาพที่สวยงามตลอดทั้งปีอิสระชอ้ปปิง้ที่ออิอน ท่านจะได้พบกับสินค้ามากมาย...ให้ท่าน
ได้เลือกซือ้สินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย 

ค่ า เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระทานอาหารค่ า บริเวณห้างช้อปปิ้ง  
  ( ไม่รวมในรายการทัวร์ )   
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก  KOMATSU  AREA  

11 ก.พ 58 (6) คานาซาวา่ – สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินโคมัตสึ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 8099  
14.50 น. ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

 
PROGRAM : ก าหนดการเดนิทาง 6-11 กุมภาพันธ์ 2558   (  6 วัน 4 คืน )  
 

อัตราค่าบริการ ราคา/ ท่าน 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 39,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 39,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 37,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 7,000.- 
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***หมายเหตุ:  
โปรแกรมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ของสายการบิน สภาพอากาศ ทั้งนี้ค านึงถประโยชน
ท่านเป็นส าคัญ 
อัตราค่าบริการรวม 
 1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  
     (**เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล าจึงไม่สามารถสะสมไมล์ได)้ 
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 5. ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ 
     สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซัก

รีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกด์, คนขบัรถ, คนยกกระเป๋า  
 
 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการให้ทิปประเทศญี่ปุ่น 600 บาท (ถือว่าเป็นสินน้ าใจที่ส าคัญส าหรับงานบริการ)   
  1.คนขับรถ  ท่านละ 1,000 เยน ตลอดทริป /ลูกคา้ 1 ท่าน  ประมาณ  300 บาท  
  2.ไกด์        ท่านละ 1,500 เยนตลอดทริป /ลูกค้า 1 ท่าน ประมาณ 450 บาท  
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