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SUMMER CHUBU  

5D3N BY JL 
 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  
 โดยสำยกำรบินเจแปน แอรไ์ลน์ (JL) 

มำโกเมะ มำโกเมะ อดตีเมอืงหลกัในหุบเขาคโิซะ ที่ตัง้อยู่ระหว่างเส้นทางนากะเซนโดะ
(Nakasendo) ทีเ่ชื่อมต่อโตเกยีวกบัเกยีวโตในสมยัเอโดะ 

นำกำโน่ ปรำสำทมตัสึโมโต้ ปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นและได้
ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบตัิล ้าค่าประจ าชาติ, ไร่วำซำบิ สถานที่เพาะปลูก    
วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น, คำมิโคจิ หุบเขาที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
เทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ลอ้มรอบดว้ยผนืป่าเขยีวขจ ีและแมน่ ้าทีใ่สสะอาด 

นำโกย่ำ  อสิระชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืง ย่ำนซำคำเอะและห้ำงสรรพสินค้ำอิออน มอลล ์
   อสิระท่องเทีย่วในเมอืงนาโกยา่ดว้ยตวัท่านเอง 
 

เรียนรู้ประวติัศำสตร ์/ ด่ืมด ำ่ธรรมชำติ / จดัเตม็ช้อปป้ิง 
 

ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2561: 4-8 มิถนุำยน // 2-6, 5-9 กรกฎำคม 
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วนัแรก               สนำมบินสวุรรณภมิู  

 

22.00น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู8 เคาน์เตอร ์R  
สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เพ่ือท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  

 

วนัท่ีสอง              สนำมบินจบู ุเซน็แทร ์>> กิฟ ุ>> เมืองเก่ำมำโกเมะ >> มทัสึโมโต้ >>  
                            ไร่วำซำบิ >> ปรำสำทมทัสึโมโต้  

 

 
 
 
 
 
00.55น.   ออกเดินทางสู่สนามบินจบู ุเซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี JL 738 

08.15น.   เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมำโกเมะ เป็นอดีตเมืองหลักในหุบเขาคิโซะ ที่ตัง้อยู่
ระหว่างทางนากะเซนโดะ(Nakasendo) ที่เชื่อมต่อโตเกียวกับเกียวโตในสมยัเอโดะ 
ปัจจบุนัเมอืงนี้ไดร้บัการบรูณะดว้ยทางเดนิหนิทีส่วยงามทีเ่รยีงกนัอย่างเป็นระเบยีบ ซึง่
การประดับประดาภายในเมืองมาโกเมะนั ้นแตกต่างจากเมืองเพื่อนบ้านสึมาโกะ 
(Tsumago) ทีเ่ป็นแบบดัง้เดมิ โดยทัง้สองเมอืงนี้ไดเ้ชื่อมต่อกนัดว้ยเสน้ทางเสน้ทาง  
มาโกเมะ-สมึาโกะ (Magome-Tsumago Trail)  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมทัสึโมโต้ น าท่านสู่ ไร่วำซำบิ เมอืงมทัสโึมโต้มชีื่อเสยีงในดา้น
การผลติวาซาบทิีด่ทีีสุ่ด เนื่องจากใชน้ ้าบรสิุทธิจ์ากเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ นทีไ่หลลงมาจาก
ภูเขาตามล าธารในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการเจรญิเตบิโตของต้นวาซาบ ิ
ลกัษณะไร่วาซาบเิป็นพื้นที่ราบบรเิวณกว้าง มแีปลงต้นวาซาบเิรยีงรายเป็นแถวต่อๆ 
กนั ภายในไรว่าซาบทิ่านจะไดพ้บผลติภณัฑต่์างๆ ทีม่วีาซาบเิป็นส่วนผสม ไมว่่าจะเป็น 
ไอศครมีรสวาซาบ ิขนมรสวาซาบฯิ  
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จากนัน้ชมความสวยงามของ ปรำสำทมตัสึโมโต้ ทีถู่กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1504 ซึง่นบัได้
ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยงัเป็นปราสาทติดอันดบั 1 ใน 3 ของ
ปราสาททีม่คีวามสวยงามที่สุดของญี่ปุ่ นที่สามารถรอดพ้นการถูกท าลายจากเพลงิของ
สงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีด าสนิทท าให้มีฉายาว่า 
ปราสาทอกีาด า  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม MATSUMOTO HOTEL KAGETSU 
หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสำม              มทัสึโมโต้ >> คำมิโคจิ >> นำโกย่ำ >> ช้อปป้ิงย่ำนซำคำเอะ >>  
                             อิออน มอลล ์ 

 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่คามิโคจิ หุบเขาที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น 
ลอ้มรอบดว้ยผนืป่าเขยีวขจ ีมสีะพานคปัปะทอดขา้มแม่น ้าอะสุสะทีใ่สสะอาด มทีวิทศัน์
ดา้นหลงัเป็นเทอืกเขาสูงตระหง่าน เป็นภาพที่สวยงามดุจดงัภาพวาด อสิระให้ท่านได้
เดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและสูดอากาศบรสิุทธิ ์จากนัน้น าท่านเดินทาง
กลบัสู่เมืองนาโกย่า 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านสู่ย่ำนซำคำเอะ จุดศูนยร์วมในเมอืงนาโกย่า ไม่ว่าจะเป็นตกึอาคารส านักงาน 
นาโกย่า ทาวเวอร ์หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าที่สถานีใต้ดินที่มมีากถึง 200 ร้านค้า ร้านอาหาร
มากมายหลายสญัชาต ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่อิออน มอลล ์ทีม่รีา้นคา้ต่างๆ มากมาย 
อาทิเช่น ร้านร้อยเยน, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และซุปเปอร์มาร์เก็ต     
ทีท่่านสามารถซือ้สนิคา้เบด็เตลด็ต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ 
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ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

น ำ ท่ ำ น เข้ ำ สู่ ท่ี พั ก  ณ  โร ง แ รม  COMFORT CENTRAL INTERNATIONAL 
AIRPORT HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี                 อิสระเดินทำงท่องเท่ียวด้วยตวัท่ำนเอง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
อิสระท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเองในเมืองนาโกย่า 
ปราสาทนาโกย่า ปราสาทแห่งนี้สรา้งโดย โชกุนโทกุงาวะ อเิอยะสุ ในยุคสมยัเอโดะ 
โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นฐานบญัชาการใหก้บัเมอืงหลวงโตเกยีวและแต่งตัง้ใหบุ้ตรชายคนที่
เก้าเป็นผู้ครองเมือง ตัวปราสาทเดิมได้ถูกทหารพันธมิตรบุกท าลายไปในสมัย
สงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจุบนัตวัปราสาททีเ่ปิดใหท้่องเที่ยวมลีกัษณะเด่นคอื ที่บนยอด
ของปราสาทมปีลาโลมาคู่หุม้ดว้ยทองทีม่นี ้าหนกัถงึ 18 กโิลกรมั ซึง่ปลาโลมาแต่ละตวัมี
น ้ าหนักถึง 44 กิโลกรมั ชาวเมืองนาโกย่าเชื่อว่าปลาโลมาคู่นี้ เป็นเครื่องคุ้มครอง
ปราสาทและชาวเมอืงนาโกย่า จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนาโกย่า โดยชาวเมอืง
จะเรยีกปลาโลมาคู่นี้ว่า “คนิซาช”ิ หรอื “ซาชโิฮโกะ” 
เลโก้แลนด์ ธีมปาร์คตัวต่อใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่ นไปเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2560 และเปิดตวัเป็นแห่งที่ 8 ของโลก ภายในธมีปารค์มเีครื่องเล่นมากกว่า 
40 ชนิด ถูกแบ่งออกเป็น 7 โซน FACTORY ที่ท่านสามารถดูวธิกีารผลติตวัต่อเลโก ้
และรา้นขายของที่ระลกึ, PIRATE SHORES ให้ท่านได้ล่องเรอืโจรสลดัที่ถูกออกแบบ
มาเป็นพิเศษต่างจากสวนสนุกทัว่ๆ ไป, KNIGHT’S KINGDOM ที่ตกแต่งเสมอืนว่า
ท่านได้อยู่ในดนิแดนของเหล่าอศัวนิผูก้ล้า, LEGO CITY มกีจิกรรมมากมายให้ได้ลอง
สัมผัส รวมไปถึงโรงหนัง 4D ขนาดใหญ่, ADVENTURE โซนแห่งการผจญภัยที่มี
กิจกรรมและเครื่องเล่นมากมายให้ท่านได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นเรอืด าน ้าที่จะพาท่าน
ผจญภยัใต้สมุทร หรอืตามล่าสมบตัิในอาณาจกัรโบราณ, MINILAND โซนที่รวบรวม
แลนด์มาร์คส าคัญทัว่ประเทศญี่ปุ่ น ย่อส่วนสถานที่ต่างๆโดยใช้ตัวต่อเลโก้ในการ
ประกอบรวมทัง้สิ้นกว่า 10,496,352 ชิ้น, BRICKTOPIA ดินแดนตัวต่อขวญัใจเหล่า
คุณหนู ที่ท่านสามารถต่อเลโก้เป็นยานพาหนะแล้วมาลองแข่งกนัได้ หรอืจะขึน้ชมววิ
บนหอคอยเลโกท้ีม่คีวามสงูถงึ 50 เมตร  
แจสดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ต  (Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่ งใน Mitsui 
Outlet Park ซึ่งเป็น Outlet Mall ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จงึ
รวบรวมรา้นค้าแบรนด์เนมชัน้น า รา้นอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาตอิื่นๆ มากมาย มรีา้นค้า
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มากกว่า 240 รา้นใหท้่านได้เลอืกชมิเลอืกช้อปกนัตามอธัยาศยั โดยที่นี่เลอืกออกแบบ
ใหม้สีไตล์ๆ  คลา้ยกบัเมอืงนิวออรล์นีส ์ซึง่เป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิา 

 สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ได้รบัความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเองและชาวต่างชาติ ที่สวนดอกไมแ้ห่งนี้มดีอกไมน้านาพนัธุใ์ห้
ท่านไดเ้ดนิเล่นผ่อนคลายอารมณ์ไปกบัความงามของดอกไม ้พรอ้มเกบ็ภาพความงาม  

 วดัเจ้ำแม่กวนอิมโอสุ เป็นหนึ่งในสามสถานที่ที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่ น และยงัเป็นวดัประจ าตระกูลโอดะ(ตระกูลของโอดะ โนบุนางะ ผู้ที่เริม่
รวบรวมประเทศญี่ปุ่ นให้เป็นหนึ่งเดยีวเช่นปัจจุบนั) โดยภายวดัมหี้องสมุดที่รวบรวม
บนัทกึโบราณมากกว่า 15,000 เล่ม ซึ่งถูกขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัขิองชาต ิและบรเิวณ
ขา้งๆ วดั จะมแีหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมกว่า 1,200 รา้นค้า ไม่ว่าจะเป็น
เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า รา้นอาหาร ฯลฯ 

 พิ พิธภัณฑ์โตโยต้ำ ถูกจัดขึ้นเพื่ อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นของประวัติศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนัยาวนานกว่า 100 ปี และการพฒันายานยนต์ตัง้แต่ศตวรรษที ่
19 โดยถ่ายทอดผ่านการจดัแสดงรถยนตโ์บราณของโตโยตา้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 

 Nagoya TV Tower ตัง้อยู่บรเิวณสวนสาธารณะเซ็นทรลัปารค์พื้นที่สเีขยีวกลางเมอืง
นาโกย่า นอกจากใชเ้ป็นหอกระจายสญัญาณคลื่นวทิยุโทรทศัน์แลว้ ยงัใชเ้ป็นจุดชมววิ
ของเมอืงนาโกยา่อกีดว้ย ความสงูหอคอย 180 เมตร จดุชมววิอยูท่ีค่วามสงู 100 เมตร   

เท่ียง-ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั 
ท่ีพัก  ณ  โรงแรม  COMFORT CENTRAL INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL 
หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ              นำโกย่ำ >> สนำมบินจบู ุเซน็แทร ์>> สนำมบินสวุรรรภมิู 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
หลงัจากรบีประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิเทา้สู่สนามบนิจบูุ เซน็แทร ์
เพื่อท าการเชค็อนิ 

10.20น. ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี JL737 
14.50น. ถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 
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ก าหนดการเดินทาง 4-8 มิถนุายน // 2-6, 5-9 กรกฎาคม 2561  

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. ไม่มีราคาเดก็ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่25 มกราคม 2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 32,900.-  บาท 17,500.-  บาท  

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,000.-  บาท 9,000.-  บาท 
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4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนัท าการ 
การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่
รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีาร
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 

 

 
 
 
 
 

 

 


