
  

 

รหัสทัวร SNT2000450 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ทาคายามา นาโกยา เชค็อิน ซากุระ หมูบานชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน (SL) 
วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ชมซากรุะสวนอุเอะโนะ – ชอปปم�งชินจูก ุ- เมืองยามานาชิ – แช
นํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – เมืองมตัสึโมโตะ – 
ปราสาทมัตสึโมโตะ – สะพานแดง – ชอปปم�งอิออนมอล  - ตลาดเชาทาคายามา – ลิตเติ้ลเกียว
โตซันมาซูจิ – สะพานแดงนาคะบาช ิ– ชมซากุระแมนํ้าซาไก - ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคา
ยามา – หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ปราสาทนาโกยา  - พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรนาโกยา –  
ชอปปم�งมิตซุย เอาทเลต   



  

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)   
 
21.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชัน้ 3     

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  
เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) หมายเลข 8  เจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการข้ึนเครื่อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

สายการบิน THAI LION AIR จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  
มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลบั 
รวมนํ้าหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน  
(หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม ทานจะตองทาํการซื้อเพิ่ม) 
 

 
วันที่ 2      สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ – ชมซากุระ   

สวนอุเอะโนะ – ชอปปم�งชินจูก ุ- เมืองยามานาช ิ- แชนํา้แรออนเซ็น
ธรรมชาต(ิ-/SB/D) 

 

00.55 น. เหินฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินท่ี SL300  
09.00 น.   เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 

ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการ
นัดหมาย) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว 
พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรและรับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว นําทาน
ข้ึนนรถโคชเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองท่ีมีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมือง
หนึ่ง เปนเมืองที่รวมสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิต แหลงชอปปم�งและรานอาหารทีด่ึงดูด
นักทองเท่ียวไมขาดสาย  นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิ์สิทธ์ิ วัดอาซากุสะ 
หรือ วัดเซ็นโซจิ วัดนี้ไดชื่อวามีความศกัดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมาก
ท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริ
มงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยงัเปนท่ีตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญ
ท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนา
สุดของวัด ท่ีมชีื่อวา  “ประตูฟ�าคํารณ”    

 

 

เท่ียวบินขาไป    DMK - NRT   SL 300   เวลา 00.55 น. - 09.00 น.   

เท่ียวบินขากลับ NGO – DMK SL 311   เวลา 16.55 น. - 22.00 น. 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มชีื่อวา “ถนน
นากามิเซะ” ถนนช็อปปم�งชื่อดงั ซึ่งเปนท่ีตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพ้ืนเมือง
ตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให
ทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX (1)  
                จากนั้นนาํทานชมความสวยงามของดอกซากุระท่ี อุเอโนะ คือแหลงทองเท่ียวทรง

เสนหที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติอยางสวนสาธารณะอันเขียวขจีและสวนสัตวชม
แพนดาได แถมยังอบอวลไปดวยกลิ่นอายแหงวัฒนธรรมอยางพิพิธภัณฑศิลปะและ



  

 

พิพิธภัณฑสถานอีกดวย ที่นี่มทีั้งถนนรานคาสุดคึกคักและแหลงสัมผัสศิลปะการแสดง
ดั้งเดิมของญีปุ่�นทําใหท่ีนี่กลายเปนแหลงทองเที่ยวสุดครึกครื้นที่ไมวาใครก็สามารถ
เพลิดเพลินไดไมมีเบื่อไปโดยปริยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อิสระชอปปم�งยานชินจูก ุคือ ยานรวมเสนหทุกอยางโดยเปนทั้งแหลงชอปปم�ง แหลง
รวมรานกินด่ืมและรานอาหารทุกระดับ และแหลงทองเท่ียวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุก
ทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ ไมวาจะเปน รานซาน
ริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครือ่งสําอาง ตาง 
ๆ กันท่ีราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ 
มารคเตาหู ,กันแดดชิเซโด แอนเนสซาและสินคาอ่ืนหรือใหทานไดสนุกกับการเลือก
ซื้อสินคา แบรนดดังอาทิเชน LOUIS VULTTON, 
UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME 
DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดัง อาทิ 
NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดทีร่าน ABC MAR   

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า             บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)  
ที่พัก      ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรือ เทียบเทา 
                หลังเดินทานสูที่พักอิสระใหทานได แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาต ิเพ่ือผอนคลายความ

เม่ือยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและใหผิวพรรณสวย (แชคร้ังละประมาณ 20 
นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง 

 
วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชัน้ 5 – พพิิธภัณฑแผนดนิไหว – เมืองมัตสึโมโตะ – ปราสาทมัตสึโม

โตะ – สะพานแดง – ชอปปم�งอิออนมอล (B/L/-) 

 
เชา            บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)   
                นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิชัน้ที่ 5 เปนท้ังจดุชมวิวยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยว 

และจุดเริ่มตนในการเดนิเทาข้ึนไปสูยอดภูเขาไฟฟูจิสําหรับบรรดานกัปนเขา ตัง้อยูท่ี
จังหวัดยามานาช ิประเทศญี่ปุ�น ภูเขาไฟฟูจิถูกแบงออกเปน 10 สถานี หรือ10 ระดับ
ตามเสนทางในการปนข้ึนไปสูยอดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้น
เร่ือยๆ จึงทําใหในปจจุบันรถบัสสามารถวิง่ขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้นที่ 5 สงผลใหสถานีนี้
ไมไดเปนเพียงแคสถานที่สําหรับนักปนเขาเพียงอยางเดียวเทานั้นแตยังไดรับความ
นิยมอยางมากในหมูนกัทองเท่ียวท่ีตองการขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิอยางใกลชิดเตม็ตา 
รวมถึงสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบท้ัง 5 แหงท่ีรายลอมอยูไดอีกดวย จากนั้น
เดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว เปนตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรู



  

 

ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดง
ขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหวหองแสดง
เหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจก
โซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูตางๆและโซนชอปปم�งสินคางานฝมือญี่ปุ�น
ตางๆเชนมีดแบบดัง้เดมิ ผลิตภัณฑเครื่องปم�นดินเผาและของฝากอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
               จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมะโตะ ชมความสงางามของ ปราสาทมตัสึโม

โตะ ถายภาพดานนอก ปราสาทอีกาแหงนากาโนะท่ีถูกสรางข้ึนในป ค.ศ 1504 ซึ่ง
นับไดวาเปนปราสาทที่เกาแกที่สุดในประเทศญี่ปุ�น และนอกจากนีก้ย็ังเปนปราสาท
ติดอันดบั 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ�น ที่สามารถรอดพน
การถกูทําลายจากเพลิงของสงครามมาไดจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาดวยสี
ดําสนิททําใหมีฉายาวา ปราสาทอีกาดํา 

 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                ปราสาทมัตสึโมโตะเปนปราสาทดั้งเดิมมีอายุกวา 400 ป ไดรับการแตงตั้งเปนทั้ง

โบราณสถานแหงชาติและสมบัติของชาต ิปราสาทอยูบริเวณพื้นราบโดยมีแนว
กําแพงและคูนํ้าลอมรอบปราสาทไว ตัวปราสาทไมไดถูกสรางขึ้นใหม เพราะไมโดน
ทําลายดวยภัยสงครามในอดีตความงดงามของปราสาทท่ีเรามักจะไดเห็นคือ ตัว
สะพานแดงที่อยูคูกับปราสาท เปนจุดถายรปูท่ีไดรับความนิยมอยางมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                อิสระชอปปم�ง อิออนมอลล คือหางท่ีรวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปปم�งมอลลไว

ดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตัง้แตเสื้อผาเครื่องนุงหม สินคาซักกะ (zakka) 
เครื่องใชไฟฟ�า หนังสือ ยาชนิดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและมีบรกิาร



  

 

กลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามีบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักชอปจาก
ตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว 

               เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก      ณ โรงแรม HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือ  
               เทียบเทา 
 
วันที่ 4  ตลาดเชาทาคายามา – ลิตเต้ิลเกียวโตซันมาซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ – ชม

ซากุระแมนํ้าซาไก - ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา – หมูบานมรดก
โลกชิราคาวาโกะ – ปราสาทนาโกยา (B/-/-) 

 
เชา             บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)   
                นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา (TAKAYAMA) เมืองท่ีมีการผสมผสานระหวาง

เกียวโตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณท่ีโอบลอมไป
ดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึง่บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณี
แบบเมืองเกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกบัเมืองท่ีไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวย
วัฒนธรรมอันดีงาม ตลาดเชาทาคายามา เปนตลาดที่เกาแกซึ่งเริม่มาตัง้แตสมัยเอ
โดะหรือเม่ือประมาณ 200 ปกอน โดยเปนทีสํ่าหรับขายผักผลไม รวมถึงอาหาร
ตางๆ ในปจจุบันนั้นมสิีนคาขายหลากหลายทั้งอาหารสดและอาหารพรอมทาน 
นอกจากน้ันยังมีพวกของท่ีระลึกซึ่งเปนของพ้ืนเมืองจําหนายอีกดวย ในเมืองทาคา
ยามานี้มีตลาดเชาดวยกัน 2 แหง ซึ่งตัง้อยูคนละบริเวณกัน คือ ตลาดเชามิกาวะ
และตลาดเชาจินยะมาเอะ 

   
 
 
  
 
 



  

 

เมืองทาคายามาไดชือ่วา ลิตเติ้ลเกียวโต บรรยากาศภายในเมืองยงัคงอบอวลไปดวย
บรรยากาศแบบยคุสมยักอนๆ บานโบราณท่ีไดรับการอนุรกัษมาต้ังแตสมัยอดีตยังคง
มีใหเห็นตามตรอกซอยบริเวณวัดตางๆ เมืองเกาซันมาชิซูจิ เคยเปนศูนยกลาง
การคาขายท่ีเฟم�องฟูอยางมากในสมัยเอโดะ โดยมีถนนที่เชื่อมระหวางสถานที่สําคัญ
ท้ัง ปราสาท, วัด และศาลเจา ปจจุบันยานนี้ไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของ
เมืองทาคายามะ ไดชื่อวาเปนถนนสายวัฒนธรรมท่ีเปดใหนักทองเที่ยวไดมาเที่ยวชม 
เอกลักษณอีกอยางของท่ีนี่คือ อาคารบานเรือนตางๆจะมีเฉพาะสีดําและสีนํ้าตาล
เทานั้น โดยหากมีการปรับปรงุหรือสรางอาคารใหมก็ตองทาสีดําหรอืสีน้ําตาลเชนกัน
เพ่ือรักษาบรรยากาศของยานน้ีไวใหใกลเคียงในอดีต  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง         เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
                จากนั้นเยี่ยมชม สะพานนาคะบาชิ สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีท่ีแดง

เขม ทําใหเปนจุดท่ีสังเกตไดงายอีกท้ังสะพานแหงนี้ยังถือเปนสัญลักษณที่สําคัญจุด
หนึ่งของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถงึปลายเดอืนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู
รายลอมตัวสะพานจนกลายเปนจุดชมซากุระยอดนิยมแหงหนึ่งของเมืองทาคายามา 
นอกจากน้ียังจะมตีนหลิวขึ้นอยูรอบๆสะพานซึ่งจะมีกิ่งยาวและหอยลงดูเปนพุม
สวยงามทําใหดูเปนสีเขียวชะอุมแลดูรมรื่นสบายตาและยังมีสีสันที่สวยงามแปลกตา
ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีอีกดวย ชมซากุระแมนํ้าซาไก แมน้ําชินซาไกไหลผานใจ



  

 

กลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ บนรมิฝم�งท้ังสองของแมนํ้ามี
ตนเชอรรี ่1,200 ตนที่เรียกกันวา “ไฮยาคุ จโูระ ซากุระ” ในป ค.ศ. 1931-32 อิชิ
คาวะ ไฮยาคุจิโระ นักแสดงคาบุกชิื่อดังที่เกิดที่นี่ไดบริจาคตนโซเมอิ-โยชิโนะใหแก
เมืองนี้ แตนาเสียดายท่ีตนไมสวนใหญถกูทําลายในชวงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ตอมาได
มีการปลูกตนเชอรรี่ในบริเวณดงักลาวและสถานที่นี้ไดกลายเปนจุดชมซากุระที่ตดิ
อันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               นําทานเดินทางสู ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา ไมรวมคาเขา เดมิเปน

อาคารดานหนาของรัฐบาล ปจจุบันถูกใชเปนพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรอัน
เกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถายรูปชืน่ชมสถาปตยกรรมแบบเกา เรียนรูการ
บริหารงานรัฐบาลท่ีเคยทําภายในหองโถงของท่ีนี่ และเดินชมนิทรรศการเอกสาร
ราชการตางๆ อาคารแตเดิมมีอายุนับยอนไปถึงศตวรรษที่ 17 แตตัวอาคารปจจุบัน
เปนงานกอสรางใหมเม่ือป 1816 ปจจุบันท่ีนี่เปนที่ตั้งพิพิธภัณฑซึ่งถายทอดความ
เปนมาของที่วาการอําเภอเกาทาคายามา 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                นําทานเดินทางสู ชิราคาวาโกะหมูบานมรดกโลก อันงดงามทรงเสนหดุจดังหมูบาน
ในเทพนิยาย ณ ท่ีราบทามกลางขุนเขาสูงโอบลอมแหงเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศ
เหนือของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ�น มีหมูบานเล็ก ๆ ตัง้อยูอยางเดนทระนง และทรง
เสนหดวยงานสถาปตยกรรมอันงดงามเปนเอกลักษณ ดุจดัง “หมูบานในนิทาน” 
หรือ “หมูบานในเทพนิยาย” หมูบานแหงนีม้ีภูมิปญญาการกอสรางอันทึ่ง ที่มา
พรอมกับภาพความงามซึ่งจะผันเปลี่ยนไปตามฤดกูาล สรางความงดงามประทับใจ
ใหกับผูมาเยือนเปนย่ิงนัก หมูบานชริาคาวาโกะ มชีื่อเต็มวา “กัสโชซึคุริโอกิมาฉิ ชิ
ราคาวาโกะ” (ในอดีต) เปนหมูบานชาวนาที่สรางทอดตัวขนานไปกบัแมนํ้าโชคาวะใน
ท่ีราบทามกลางขุนเขาแวดลอม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปราสาทนาโกยา ถายภาพดานนอก สัญลักษณของเมืองนาโกยา สรางขึ้นในป 
1612 เพ่ือเปนที่อยูอาศัยของ Yoshinao Tokugawa บุตรชายของ Ieyasu 



  

 

Tokugawa  ปราสาทนาโกยาโดนไฟไหมในสงครามแตไดถูกบูรณะข้ึนใหมในป 
1959  มีลักษณะเปนป�อมปราการขนาดใหญและเล็กเชื่อมตอกัน 5 ป�อม  มีหลังคาสี
เขียวประดับดวย shachihoko ซึ่งมีสีทอง (สัตวในตํานาน มีตัวเปนปลาคารฟ มีหัว
เปนสิงห) ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองนาโกยา  

 
               ป�อมปราสาทท่ีใหญที่สุดสูง 7 ชั้น ชั้นที่ 7 เปนหองชมทิวทัศน ภายในชั้น 3 ถึงชั้น 5 

มีสวนแสดงรูปปم�นจําลองของ shachihoko และมีบริเวณท่ีนักทองเที่ยวไดสัมผัสวิถี
ชีวิตท้ังในและนอกปราสาท เครื่องมือท่ีทําจากหิน การข้ึนรถลาก และไดเรียนรู
ประวติัศาสตรของเมือง  ท่ีชั้น 1 มีสมบัติทางประวตัิศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญ 
เชน ภาพเขียนบนประตูกระดาษ ดาบและเฟอง      

                เพื่อเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก      ณ โรงแรม TOYOKO INN NAGOYA หรือ เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วันที่ 5  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรนาโกยา - ชอปปم�งมิตซุย เอาทเลต – สนามบินชูบุเซ็น
แทรร นาโกยา (B/-/-) 

 

เชา            บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)   
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเมืองนาโกยา (Nagoya City Science Museum) 
ถายภาพดานนอก โดดเดนดวยรูปทรงของอาคารภายนอกที่ออกแบบคลายลูกโลก 
ภายในเปนทองฟ�าจําลองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ดวยเสนผานศูนยกลาง 35 เมตร 
สามารถชมทองฟ�าท่ีเต็มไปดวยดวงดาวจากสกรีนขนาดยกัษอยางสมจริง สถานท่ีแหง
นี้จะมอบความสนุกสนานและความตื่นเตนจากหลักการและการประยุกตใช
วิทยาศาสตรใหเขากับชีวิตประจําวัน เพ่ือใหมีความเขาใจในความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรและมนุษยเพ่ิมข้ึนดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิตซุยเอาทเลต หางสรรพสินคาของที่นี่นั้นจะเปนรูปแบบ outlet mall ท่ีบอกเลย
วาช็อปเพลินเวอร เนื่องจากท่ีนี่นั้นขึ้นชื่อวาเปนoutlet mall ที่มีขนาดใหญเร่ิมเปด
อยางเปนทางการตั้งแต ป 2012 มีท้ังแบรนดภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด
ตางประเทศดังๆอีกเพียง ซึ่งภายในหางมรีานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน เชน 
Valentino,Chloe,Gucci,Balenciaga,Tods,Bally,Ferragamo,Prada,
Bottega Vanetta,Tag heuer,stella mccartney ,Dolce 



  

 

Gabbana,Versace,Jimmychoo,Moncler,Burberry,Saint Lauren 
รวมถึงรานคาปลอดภาษีอีกดวย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                นําทานเดินทางสู สนามบินชูบเุซ็นแทรร นาโกยา เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอข้ึน
เครื่องใหทานอิสระชอปปم�งสินคาปลอดภาษีดวิต้ีฟรีภายในสนามบิน 

16.55 น.    เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินท่ี 
SL311 

22.00 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที ่
 กอนทําการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน ** 

  

**ËÁÒÂàËµØ : â»Ãá¡ÃÁáÅÐâÃ§áÃÁÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´éµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ¢Öé¹ÍÂÙè¡Ñº
ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹áÅÐÄ Ù́¡ÒÅ 

 



  

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญหองละ 

2-3 ทาน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาตอทาน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด - 
ตํ่าสุด 

เดือน เมษายน 2563 

01 - 05 เมษายน 2563 21,777 7,900 17℃ - 5℃ 

02 - 06 เมษายน 2563 26,777 7,900 17℃ - 5℃ 

08 - 12 เมษายน 2563 26,777 7,900 19℃ - 8℃ 

09 - 13 เมษายน 2563 29,777 7,900 19℃ - 8℃ 

11 - 15 เมษายน 2563 29,777 7,900 19℃ - 8℃ 

15 - 19 เมษายน 2563 26,777 7,900 19℃ - 8℃ 

16 - 20 เมษายน 2563 26,777 7,900 19℃ - 8℃ 

22 - 26 เมษายน 2563 24,777 7,900 19℃ - 8℃ 

23 - 27 เมษายน 2563 24,777 7,900 19℃ - 8℃ 

 
*** จอยแลนดไมใชตัว๋ 11,990 *** 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 
* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  7,990 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นบัวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 
 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 
ทานละ 1,600 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 

 
 
 

ã¹¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ µéÍ§Â¡àÅÔ¡ 30 ÇÑ¹¡èÍ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à·èÒ¹Ñé¹ äÁèàªè¹¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁè¤×¹ÁÑ´¨ÓäÁèÇèÒ
´éÇÂ¡Ã³Õã´æ·Ñé§ÊÔé¹ 

â»Ã´ÍèÒ¹¢éÍ¤ÇÒÁãËé¶Õè¶éÇ¹¡èÍ¹¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃì·Ø¡¤ÃÑé§ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹ìá¡èµÑÇ·èÒ¹àÍ§ 
 



  

 

หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 
 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามที่ระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  
 คานํ้าหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามทีส่ายการบินกําหนดแตละ
เสนทาง (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัมเทานั้น) ถือขึน้เครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  
 คาธรรมเนียม น้ํามนัเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ    
 คาอาหารและเครื่องดื่ม ตามทีร่ะบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีม่ีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  (กรณีสงจอยหนา
ราน) 

 
 
 
 
 

¨Ò¡ÁÒµÃ¡ÒÃÂ¡àÇé¹ÇÕ«èÒà¢éÒ»ÃÐà·ÈÕè»Øè¹ãËé¡Ñº¤¹ä·Â ¼Ùé·Õè»ÃÐÊ§¤ì¨Ð¾Ó¹Ñ¡ÃÐÂÐÊÑé¹ã¹»ÃÐà·ÈÕè»Øè¹äÁèà¡Ô¹ 15 ÇÑ¹ äÁèÇèÒ¨Ð´éÇÂÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ìà¾×èÍ¡ÒÃ
·èÍ§à·ÕèÂÇ àÂÕèÂÁÒµÔ ËÃ×Í¸ØÃ¡Ô¨ ¨ÐµéÍ§Â×è¹àÍ¡ÊÒÃã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃµÃÇ¨à¢éÒàÁ×Í§ à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃà¢éÒ»ÃÐà·ÈÕè»Øè¹* ´Ñ§µèÍä»¹Õé 

1. µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹¢ÒÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·ÈÕè»Øè¹ ·Ò§·ÑÇÃì¨Ñ´àµÃÕÂÁãËé 
2. ÊÔè§·ÕèÂ×¹ÂÑ¹ÇèÒ·èÒ¹ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº¼Ô´ªÍº¤èÒãªé¨èÒÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ố ¢Öé¹ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè¾Ó¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÕè»Øè¹ä´é (àªè¹ à§Ô¹Ê´ ºÑµÃà¤Ã Ốµ à»ç¹µé¹) 
3. ª×èÍ ·ÕèÍÂÙè áÅÐËÁÒÂàÅ¢µÔ´µèÍã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè¾Ó¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÕè»Øè¹ (àªè¹ ¤¹ÃÙé Ñ̈¡ âÃ§áÃÁ áÅÐÍ×è¹ æ) ·Ò§·ÑÇÃì¨Ñ´àµÃÕÂÁãËé 
4. ¡ÓË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÃÐËÇèÒ§·Õè¾Ó¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÕè»Øè¹ ·Ò§·ÑÇÃì¨Ñ´àµÃÕÂÁãËé 



  

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก  ระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทาง
รัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา    ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 
1,700 บาท** 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ที่จาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย  
ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
 
 
 
วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชแีละสง
หลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานตดิตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

ÃÒ¤Ò·ÑÇÃì¹ÕéäÁèÃÇÁ·Ô» ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶,  ä¡´ì·éÍ§¶Ôè¹  áÅÐËÑÇË¹éÒ·ÑÇÃì¨Ò¡àÁ×Í§ä·Â 
¤èÒ·Ô» ¨Ó¹Ç¹ 1,600 ºÒ·  *¡ÃØ³ÒÂ×è¹¤èÒ·Ô»ãËé¡ÑºËÑÇË¹éÒ·ÑÇÃì·ÕèÊ¹ÒÁºÔ¹ (ÇÑ¹áÃ¡) * 

 



  

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 
 กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบรษิทัอยาง
ใดอยางหนึ่งเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบรกิารดังนี ้
ชวงเทศกาลหรือวันหยดุตอเนื่องตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบรกิาร 100% ของคาบริการที่ชําระแลว  
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณ ีท้ังนี้ ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจดัการนําเที่ยว
ใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีนั่งตัว๋เครือ่งบิน การจองที่พักฯลฯ 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่
มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และ
ไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้น 
 
เงื่อนไขอืน่ ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสาํคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวตัถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองของประเทศน้ัน ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปนเหตุผลซึ่ง
อยูนอกเหนืออํานาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงิน
บางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม



  

 

สามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอื่น ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบนิได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงานและ
เจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยดุงาน, 
การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคมุของ
บริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้น ๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดนิทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสกึ และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  
- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด ๆ 
ท้ังสิ้น 
- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบนิ ทางบรษัิทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะ
ขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะเดินทาง  
(ถาโปรแกรมท่ีทานเดนิทางจะตองยื่นขอวีซา) 
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้น
ในชวงใกลวนัท่ีคณะจะเดินทาง 
- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบนิชดุนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีที่ระบุไวบน
หนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 



  

 

- รายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมือ่
ทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายใน
การดําเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น) 
- บริษัทฯทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถอืวา
ทานสละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบรกิารไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋
เครื่องบินขากลับซึง่ยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกบัทางบริษัทฯ 
เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกบับริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาด
เชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ทาน
จะขอคืนคาบรกิารไมไดบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม 
และสถานการณตาง ๆ ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน
สูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
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