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วนัที่เดนิทาง :   29 ธ.ค. 58 – 03 ม.ค. 59    ราคา 61,990.- 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ –  นาโกย่า  
22.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมี

เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
 

วนัที ่2 นาโกย่า – ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ
00.05 น.  เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่ นหลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองของประเทศญี่ปุ่ นแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ยงัคงความเป็นเมืองเก่าที่
แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลด้วยถนนภายในเมืองที่ยงัคงรูปแบบเดิมไวอ้ย่างไม่
เปล่ียนแปลงจากเดิมมากนกั บา้นคฤหบดีที่สวยงามแบบญี่ปุ่ นแท ้ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่ นที่หา
ชมไดย้ากยิง่ตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบนัและลายบานหน้าต่างซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ วางตวัเรียงกนั

 ชมเมืองเก่าทาคายาม่าทีแ่ฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ทีน่่าหลงใหล 
 ชมหมู่บ้านโบราณหลงัคาหน้าจั่ว แห่งเดียวในญีปุ่่น 

 สักการะขอพรที ่“ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ”  
 ชมปราสาททองทีถู่กขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี 1994 
 ช้อปป้ิงจุใจทีอ่อิอน พลาซ่า และย่านชินไซบาชิ 
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เป็นแถวอยูภ่ายในตวัเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จากนั้นนาํท่านชม ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมือง  
ทาคายาม่า (Takayama Jinya) ใชเ้ป็นที่บญัชาการของโชกุนโทกุงาวะในสมยัก่อนเป็นส่ิงปลูก
สร้างแบบเก่าหลงัสุดทา้ยที่ยงัคงหลงเหลือจนถึงปัจจุบนั เป็นอดีตสถานที่ทาํงานและที่อยูอ่าศยั
ของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโทกุกาว่า
ในสมยัเอโดะ หรือ 300 กว่าปีที่แลว้ ส่ิงปลูกสร้างแบบเก่ายคุคานาโมริหลงัสุดทา้ยที่สมบูรณ์
และยงัหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ยกาํแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายใน
อาคารท่านจะไดช้มหอ้งต่างๆ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ (Sanmachi Suji) หรือ “ลิตเติ้ล เกียวโต” ที่ยงัคงอนุรักษ์

บา้นเรือนและสภาพแวดลอ้มในสมยัเอโดะไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการดาํเนินชีวิตแบบดั้งเดิม
ที่ท่านจะรู้สึกประทบัใจ อีกทั้งยงัมีสินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆ  ให้ทุก
ท่านไดเ้ลือกซ้ือ ท่านสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัเก่าแก่ แสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็น
ที่ระลึกตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  เขา้พกัโรงแรม Best Western Takayama หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 ตลาดเช้าทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาว่า – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

นาํทุกท่านสู่ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ริมฝ่ังแม่นํ้ ามิยากาวา่ สมัผสัวถีิชีวติยามเชา้ในบรรยากาศ
แบบสมัยโบราณของชาวเกษตรกร นําท่านยอ้นอดีตไปในสมัยเอโดะ ซ่ึงเกษตรกรและ
ชาวบา้นจะแต่งกายแบบพื้นเมืองดั้งเดิมนาํผลิตผลพชืไร่ ไมด้อก ผกั ผลไม ้..ไดเ้วลาอนัสมควร
นําท่านเดินทางไปยงั หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บา้นที่ได้รับการตั้งให้เป็นมรดกโลกด้วยบา้น
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รูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนใครนั้นก็คือบา้นทรงแบบ กัสโซโดยมีเอกลกัษณ์อยูท่ี่หลงัคาของ
ตวับา้นที่ออกแบบเป็นทรงสามเหล่ียมยาวปิดลงมาจนถึงเกือบพื้น เพื่อเป็นการป้องกนัตวับา้น
ที่อาจจะพงัไดเ้ม่ือเวลาที่หิมะตกลงมาเป็นจาํนวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ต ั้งของหมู่บา้น
แห่งน้ีตั้งอยูเ่กือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาลอ้มอยูโ่ดยรอบ ทาํใหมี้อากาศที่เยน็
ตลอดทั้งปีและในฤดูหนาวนั้นจะเป็นบริเวณที่มีหิมะตกมากที่สุดอีกแห่งหน่ึงของตวัเกาะ ให้
ท่านไดช้มความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่ นและเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจที่สาํคญัของภูมิภาคชูบุ จากนั้นใหท้่านจุใจกบัการชอ้ปป้ิงที่ยา่น ซาคาเอะ (Sakae) ซ่ึง
เป็นสถานที่สาํหรับนกัชอ้ป มีหา้งสรรพสินคา้หลากหลาย ร้านอาหารใหเ้ลือกทานทุกรูปแบบ 
ที่สาํคญัมีจุดแลนดม์าร์คของยา่นซาคาเอะ นัน่คือ Nagoya TV Tower  

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

วนัที ่4  เมืองเกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ – ปราสาททอง – เมืองโอซาก้า  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เชา้น้ีนาํท่านสู่ เมืองเกียวโต เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 7 ของญี่ปุ่ น มีจาํนวนประชากรราว 1,400,000 
คน และเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ นในช่วงระหว่างปี ค.ศ 794 -1868 ก่อนที่จะมีการยา้ยเมือง
หลวงมาที่เมือง เอโดะหรือเมืองโตเกียวในปัจจุบนั เกียวโตจาํลองแบบมาจากนครฉางอนัเป็น
เมืองหลวงของจีนในสมยัราชวงศถ์ัง (ปัจจุบนัคือเมืองซีอาน) มีผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมและ
ถนนตดักนัเป็นรูปตาราง ซ่ึงยงัคงหลกัฐานอยู่มาจนปัจจุบนั จากนั้นนาํท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิ    
อินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที่เป็นที่นบัถือยิง่ของประชาชนที่มาสกัการะขอพร ให้มี
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ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพชืพนัธุ์ธญัญาหาร นาํท่านสักการะ พระแม่โพสภและเทพ
จ้ิงจอกที่ชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่าเป็นทูตสวรรค ์ผูค้อยนาํข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์
ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของเทพจ้ิงจอกที่มีจาํนวนมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหาร นาํท่านชมปราสาททอง หรือ “วัดคนิคาคุจิ” เร่ิมสร้างตั้งแต่ปี 1397 บนเนินเขาคิตะ

ยามะ ปราสาททองหลงัน้ีมีทั้งหมด 3 ชั้นโดยแต่ละชั้นจะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ต่างกนั
คือชั้นที่ 1 เป็นแบบพระราชวงั ชั้นที่ 2 เป็นแบบบา้นซามูไรและชั้นที่ 3 เป็นแบบวดัเซน โดยที่
ชั้นที่ 2 และ 3 จะปิดดว้ยทองคาํแผ่นทั้งหมด บนหลงัคาจะมีรูปป้ันนกฟีนิกซ์แบบจีน โดยที่น่ี
ไดถู้กขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี 1994 ตวัปราสาทมีลกัษณะเด่นคือถูกแวดลอ้มไปดว้ย
ธรรมชาติและตั้งอยู่ริมสระนํ้ าทาํให้เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้ นในสมัย
โบราณยงัเคยเป็นสถานที่ถกปัญหาของท่านโชกุนและเณรน้อยอิกคิวซังที่เป็นที่รู้จักกันดี
โดยทัว่ไปอีกดว้ย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองที่สาํคญัไม่ยิง่
หยอ่นไปกวา่มหานครโตเกียว และยงัไดรั้บสมญานามวา่ “เวนิสตะวันออก” เน่ืองจากเป็นเมือง
ที่มีคูคลองมากมายตดัผา่นตวัเมืองและยา่นสาํคญัๆ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
  เขา้พกัโรงแรม APA Namba Shinsaibashi หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 
 
 
 
 

วนัที ่5 ชินไซบาชิ – ริงก ุพรีเมีย่ม เอ้าท์เลท  – ออิอน พลาซ่า 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เชา้น้ีนาํทุกท่านเขา้สู่ยา่นแห่งการจบัจ่ายใชส้อยของชาวเมืองโอซากา้คือ ย่านชินไซบาชิ ที่น่ีมี
สินคา้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, เส้ือผา้, ร้านหนังสือและร้าน 100 เยน ร้านที่มี
สินคา้แทบทุกแบบขายในราคาเพยีง 100 เยน เท่านั้น นอกจากน้ียงัมีหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่ง
ห้างไดมารูอีกดว้ย  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้   พาท่านชอ้ปป้ิงต่อที่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  



   

JFH_ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า ปีใหม่ 6 วนั 3 คืน_TG     5 

อีกหน่ึงแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งหน่ึงของโอซากา้ ตั้งอยูท่ี่เมืองริงกุ ตรงขา้มกบัท่าอากาศยาน
นานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรีสอร์ท ซ่ึงภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอาํนวย
ความสะดวกมากมาย และร้านคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอนัมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย พาท่านชอ้ปป้ิงที่ อิออน พลาซ่า ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 

รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้และยงัมีร้าน 100 เยน สินคา้ที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสน
จะถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั (อาหาร
เย็นเลือกรับประทานตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า) 
เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า เพือ่เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 

วนัที ่6 โอซาก้า – กรุงเทพฯ 
00.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 673 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ: 
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วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

29 ธ.ค. 58 – 03 ม.ค. 59 61,990 58,990 55,990 6,000 
 

    กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 25 คน ในกรณทีี่กรุ๊ปต ่ากว่า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

นํ้ าหนักหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาํหรับผูท้ี่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท้ี่อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานี้ไม่รวม: 

1.  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์   
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต ์ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

 
เง่ือนไข: 
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1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 25 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการสาํรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทั
ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ
สาํรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 
 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 1,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่     
มีการการันตีค่ามดัจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณทีี่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
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4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น การ
นําส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 

 

  
 

 
 

รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของ
ตัว๋และภาษีน า้มนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


