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SPECIAL HERITAGE
5D3N BY JL
VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
โดยสำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ (JL)
มำโกเมะ
นำกำโน่

กิ ฟุ
ทำคำยำม่ำ
นำโกย่ำ
มิ เอะ

มำโกเมะ อดีตเมืองหลักในหุบเขาคิโซะ ที่ตงั ้ อยู่ระหว่างเส้นทางนากะเซนโดะ
(Nakasendo) ทีเ่ ชื่อมต่อโตเกียวกับเกียวโตในสมัยเอโดะ
ปรำสำทมัตสึโมโต้ ปราสาทไม้ทค่ี งความดัง้ เดิมและเก่าแก่ทส่ี ุดในญี่ป่ นุ และได้
ถูกขึน้ ทะเบียนให้เป็ นสมบัตลิ ้าค่าประจาชาติ, คำมิ โคจิ หุบเขาทีต่ งั ้ อยู่ทางตอน
เหนื อ ของเทือ กเขาแอลป์ ญี่ป่ ุน ล้อ มรอบด้ว ยผืน ป่ าเขีย วขจี และแม่น้ าที่ใส
สะอาดและช้อปปิ้ งห้ำงสรรพสิ นค้ำอิ ออน มอลล์
หมู่บ้ำนชิ รำคำว่ำโก ซึง่ ได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
เดินชมเขตเมืองเก่า ซันมำชิ ซูจิ, สัมผัสบรรยากาศและวิถชี วี ติ ผูค้ นที่
ตลำดเช้ำทำคำยำม่ำ
อิสระช้อปปิ้ งใจกลางเมือง ย่ำนซำคำเอะ
ช้อปปิ้ งสุดมันส์ท่ี แจ๊สดรีม นากาชิ ม่า เอาท์เล็ท

เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่ต้องเดินทำงเอง
เรียนรู้ประวัติศำสตร์ / ดื่มดำ่ ธรรมชำติ / จัดเต็มช้อปปิ้ง
กำหนดกำรเดินทำงปี 2561: 4-8 มิถนุ ำยน // 2-6, 5-9 กรกฎำคม
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วันแรก
22.00 น.

วันที่สอง

00.55น.
08.15น.

เที่ยง
บ่ำย

สนำมบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R
สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ เพื่อทาการเช็คอิ นและเตรียมตัวเดิ นทาง

สนำมบินจูบุ เซ็นแทร์ >> กิ ฟุ >> เมืองเก่ำมำโกเมะ >> มัทสึโมโต้ >>
ปรำสำทมัทสึโมโต้ >> อิ ออน มอลล์

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่
โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ JL 738
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น จูบุ เซ็ น แทร์ เมื อ งนาโกย่ า ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จากผ่ า น
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
น าท่ านออกเดิน ทางสู่ เมื อ งมำโกเมะ เป็ น อดีต เมือ งหลัก ในหุ บ เขาคิโซะ ที่ต ัง้ อยู่
ระหว่างทางนากะเซนโดะ(Nakasendo) ที่เชื่อ มต่ อ โตเกียวกับ เกียวโตในสมัย เอโดะ
ปั จจุบนั เมืองนี้ได้รบั การบูรณะด้วยทางเดินหินทีส่ วยงามทีเ่ รียงกันอย่างเป็ นระเบียบ ซึง่
การประดับ ประดาภายในเมื อ งมาโกเมะนั ้น แตกต่ า งจากเมือ งเพื่อ นบ้ า นสึม าโกะ
(Tsumago) ทีเ่ ป็ นแบบดัง้ เดิม โดยทัง้ สองเมืองนี้ได้เชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางเส้นทาง
มาโกเมะ-สึมาโกะ (Magome-Tsumago Trail)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมัทสึโมโต้ นาท่านชมความสวยงามของ ปรำสำทมัตสึโมโต้ ที่
ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1504 ซึง่ นับได้ว่าเป็ นปราสาททีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุด และนอกจากนี้กย็ งั เป็ น
ปราสาททีต่ ดิ อันดับ 1 ใน 3 ของปราสาททีม่ คี วามสวยงามทีส่ ุดของญี่ป่ นุ ทีส่ ามารถรอด
พ้นการถูกทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปั จจุบนั ตัวปราสาทมีผนังทีท่ าด้วยสี
ดาสนิททาให้มฉี ายาว่า ปราสาทอีกาดา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อิอ อน มอลล์ ที่ม ี
ร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ร้านร้อยเยน, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ า, เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
และซุปเปอร์มาร์เก็ตทีท่ ่านสามารถซือ้ สินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ
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คำ่

วันที่สำม

เช้า

เที่ยง
บ่าย

อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม MATSUMOTO HOTEL KATGETSU
หรือระดับเทียบเท่ำ

มัทสึโมโต้ >> คำมิ โคจิ >> กิ ฟุ >> หมู่บำ้ นชิ รำคำว่ำโก >> ทำคำยำม่ำ >>
หมู่บ้ำนฮิ ดะ ฟุรคุ ำว่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิน ทางสู่ ค ามิ โคจิ หุ บ เขาที่ต ัง้ อยู่ท างตอนเหนื อ ของเทือ กเขาแอลป์ ญี่ป่ ุ น
ล้อมรอบด้วยผืนป่ าเขียวขจี มีสะพานคัปปะทอดข้ามแม่น้ าอะสุสะทีใ่ สสะอาด มีทวิ ทัศน์
ด้านหลังเป็ นเทือกเขาสูงตระหง่าน เป็ นภาพที่สวยงามดุจดังภาพวาด อิสระให้ท่านได้
เดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติทส่ี วยงามและสูดอากาศบริสุทธิ ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก หนึ่งในหมู่บา้ นเก่าแก่ของประเทศญี่ป่ นุ ทีไ่ ด้รบั
เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ทีย่ งั คงความสวยงามจวบจน
ทุกวันนี้ ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านโบราณสไตล์กสั โซ่ ซึ่งหาชมได้ยากในปั จจุบนั คาว่า
กัสโซ่ แปลว่าพนมมือ ซึ่งเป็ นสไตล์การก่อสร้างแบบดัง้ เดิมของญี่ป่ ุนโดยที่โครงสร้าง
ของบ้านและหลังคาที่สร้างขึน้ จะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของ
บ้านถูก สร้างขึ้นโดยที่ไม่ได้ใช้ต ะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงและสามารถ
รองรับหิมะทีต่ กหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ถือเป็ นภูมปิ ั ญญาของชาวญีป่ ่ นุ ทีค่ วรค่าแก่การ
อนุ รกั ษ์ไว้อย่างยิง่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บ้ านทีร่ าย
ล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศดัง้ เดิมอันเงียบสงบทีจ่ ะทาให้ท่านประทับใจ
มิรลู้ มื จากนัน้ ออกเดินทางสู่หมู่บ้ำนฮิ ดะ ฟุรคุ ำว่ำ หมู่บา้ นทีม่ ลี กั ษณะบ้านเรือนสไตล์
โบราณ และมีโกดังเก็บของมากมาย สิง่ ทีด่ งึ ดูดความสนใจจากนักท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดคือ
แม่น้ าเซโตะ แม่น้ าสายเล็กๆ ที่ไหลเลียบไปตามกาแพงโกดังและในแม่น้ านัน้ มีเหล่าปลา
คาร์พ หลากสีแหวกว่ายทวนกระแสน้ า อวดสีสนั ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ยลโฉม
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คำ่

วันที่สี่

เช้า

เที่ยง
บ่าย

นำท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม HIDA PLAZA TAKAYAMA
หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรมที่พกั
หลังอำหำรคำ่ อิ สระให้ท่ำนได้ผอ่ นคลำยกับกำรแช่ น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่อว่ำถ้ำได้
แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

ทำคำยำม่ำ >> ตลำดเช้ำ >> ย่ำนเมืองเก่ำซันมำชิ ซจู ิ >> นำโกย่ำ >>
ช้อปปิ้ งย่ำนซำคำเอะ >> แจ๊ซดรีม นำกำชิ ม่ำ เอำท์เล็ท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินเล่นชมตลำดเช้ ำเมืองทำคำยำม่ำ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
เลือกชม ผักสดและผลไม้หลากหลายชนิด อาหารแห้ง อาหารแปรรูปอาทิเช่นผักดอง
เห็ดอบแห้ง อาหารพื้นเมือง และยังมีเสื้อผ้า กระเป๋ า สินค้าแกะสลัก ของเล่น ของที่
ระลึก และของพื้นเมืองต่างๆ มากมาย จากนัน้ นาท่านเดิน เล่นชมเขตเมืองเก่ากันต่อ
ทีซ่ นั มำชิ ซูจิ ซึง่ เต็มไปด้วยบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น ร้านขายสาเก เนื้อฮิดะ
ย่าง ขนมโบราณต่ างๆ ของที่ระลึกน่ ารักอย่างซารุโบโบะหลากสี โดยร้านค้าเหล่านี้
ยังคงอนุ รกั ษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่
ระลึก พื้น เมือ งและเก็บ เกี่ย วบรรยากาศอัน น่ าประทับ ใจ ได้เวลาอัน สมควรน าท่ า น
เดินทางสู่เมืองนำโกย่ำ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ย่ำนซำคำเอะ จุดศูนย์รวมในเมืองนาโกย่า ไม่ว่าจะเป็ นตึกอาคารสานักงาน
นาโกย่า ทาวเวอร์ หรือแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าที่ส ถานีใต้ดินที่ม ีมากถึง 200 ร้านค้า ร้านอาหาร
มากมายหลายสัญชาติ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิ เอะ เพื่อนาท่านสู่ แจสดรีม
นำกำชิ ม่ ำ เอำท์ เล็ต (Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่ ง ใน Mitsui Outlet Park
ซึ่งเป็ น Outlet Mall ขนาดใหญ่ ด้ว ยพื้น ที่ก ว่ า 39,300 ตารางเมตร ที่น่ี จ ึงรวบรวม
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คำ่

วันที่ห้ำ

ร้านค้าแบรนด์เนมชัน้ นา ร้านอาหารญี่ป่ นุ และสัญชาติอ่นื ๆ มากมาย มีรา้ นค้ามากกว่า
240 ร้านให้ท่ านได้เลือ กชิม เลือ กช้อ ปกัน ตามอัธ ยาศัย โดยที่น่ี เลือ กออกแบบให้ม ี
สไตล์ๆ คล้ายกับเมืองนิวออร์ลนี ส์ ซึง่ เป็ นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกา
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
น ำ ท่ ำ น เข้ ำ สู่ ที่ พั ก ณ โร ง แ ร ม COMFORT CENTRAL INTERNATIONAL
AIRPORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

นำโกย่ำ >> สนำมบินจูบุ เซ็นแทร์ >> สนำมบินสุวรรรภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรีบประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินเท้าสู่สนามบินจูบุ เซ็นแทร์
เพื่อทาการเช็คอิน
10.20น.
ออกเดิ นทำงกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ JL737
14.50น.
ถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ
..............................................................................................................................................
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กาหนดการเดินทาง 4-8 มิถนุ ายน // 2-6, 5-9 กรกฎาคม 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

36,500.- บาท

21,000.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,000.- บาท

9,000.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญ าติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. ไม่มีราคาเด็ก
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุตา่ กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
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4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิ ปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กับสภาพ
อากาศ การเมือ ง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะค านึ งถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่าน
ได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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