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SUMMER CHUBU
5D3N BY JL
VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่ งอำทิตย์อุทยั
โดยสำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ (JL)
มำโกเมะ
นำกำโน่

นำโกย่ำ

มำโกเมะ อดีตเมืองหลักในหุบเขาคิโซะ ที่ตงั ้ อยู่ระหว่างเส้นทางนากะเซนโดะ
(Nakasendo) ทีเ่ ชื่อมต่อโตเกียวกับเกียวโตในสมัยเอโดะ
ปรำสำทมัตสึโมโต้ ปราสาทไม้ทค่ี งความดัง้ เดิมและเก่าแก่ทส่ี ุดในญี่ป่ นุ และได้
ถู ก ขึ้น ทะเบียนให้เป็ นสมบัติล้าค่ าประจาชาติ , ไร่ วำซำบิ สถานที่เพาะปลูก
วาซาบิท่ีใ หญ่ ท่ีสุ ด ในญี่ ป่ ุ น, คำมิ โ คจิ หุ บ เขาที่ต ัง้ อยู่ ท างตอนเหนื อ ของ
เทือกเขาแอลป์ ญีป่ ่ นุ ล้อมรอบด้วยผืนป่ าเขียวขจี และแม่น้าทีใ่ สสะอาด
อิสระช้อปปิ้ งใจกลางเมือง ย่ำนซำคำเอะและห้ำงสรรพสิ นค้ำอิ ออน มอลล์
อิสระท่องเทีย่ วในเมืองนาโกย่าด้วยตัวท่านเอง

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

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 >>
ไร่วำซำบิ >> ปรำสำทมัทสึโมโต้

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 ประดาภายในเมือ 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 นาท่านสู่ ไร่วำซำบิ เมืองมัทสึโมโต้มชี ่อื เสียงในด้าน
การผลิตวาซาบิทด่ี ที ส่ี ุด เนื่องจากใช้น้ าบริสุทธิ ์จากเทือกเขาแอลป์ ญี่ป่ นุ ทีไ่ หลลงมาจาก
ภูเขาตามลาธารในการเพาะปลูก ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการเจริญเติบโตของต้นวาซาบิ
ลักษณะไร่วาซาบิเป็ น พื้นที่ราบบริเวณกว้าง มีแปลงต้นวาซาบิเ รียงรายเป็ นแถวต่อๆ
กัน ภายในไร่วาซาบิท่านจะได้พบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีม่ วี าซาบิเป็ นส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็ น
ไอศครีมรสวาซาบิ ขนมรสวาซาบิฯ

SUMMER CHUBU 5DAYS 3NIGHTS BY JL ON JUNE-JULY 2018

P a g e |3

คำ่

วันที่สำม

เช้า

เที่ยง
บ่าย

จากนัน้ ชมความสวยงามของ ปรำสำทมัตสึโมโต้ ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1504 ซึง่ นับได้
ว่าเป็ นปราสาทที่เก่ าแก่ ท่สี ุ ด และนอกจากนี้ก็ยงั เป็ นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของ
ปราสาททีม่ คี วามสวยงามที่สุดของญี่ป่ ุนที่สามารถรอดพ้นการถูกทาลายจากเพลิงของ
สงครามมาได้จ นถึง ปั จ จุ บ ัน ตัว ปราสาทมีผ นั ง ที่ท าด้ว ยสีด าสนิ ท ท าให้ ม ีฉ ายาว่ า
ปราสาทอีกาดา
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม MATSUMOTO HOTEL KAGETSU
หรือระดับเทียบเท่ำ

มัทสึโมโต้ >> คำมิ โคจิ >> นำโกย่ำ >> ช้อปปิ้ งย่ำนซำคำเอะ >>
อิ ออน มอลล์

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 นเทือกเขาสูงตระหง่า น เป็ นภาพที่สวยงามดุจดังภาพวาด อิสระให้ท่านได้
เดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติท่สี วยงามและสูดอากาศบริสุทธิ ์ จากนัน้ นาท่านเดินทาง
กลับสู่เมืองนาโกย่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ย่ำนซำคำเอะ จุดศูนย์รวมในเมืองนาโกย่า ไม่ว่าจะเป็ นตึกอาคารสานักงาน
นาโกย่า ทาวเวอร์ หรือแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าที่ส ถานี ใต้ดินที่มมี ากถึง 200 ร้านค้า ร้านอาหาร
มากมายหลายสัญชาติ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่อิออน มอลล์ ทีม่ รี า้ นค้าต่างๆ มากมาย
อาทิเช่น ร้านร้อยเยน, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ า, เสื้อผ้า เครื่องแต่ งกาย และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ทีท่ ่านสามารถซือ้ สินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ
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คำ่

วันที่สี่
เช้า

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

อิ สระเดิ นทำงท่องเที่ยวด้วยตัวท่ำนเอง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองในเมืองนาโกย่า
ปราสาทนาโกย่ า ปราสาทแห่งนี้สร้างโดย โชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ ในยุคสมัยเอโดะ
โดยสร้างขึน้ เพื่อเป็ นฐานบัญชาการให้กบั เมืองหลวงโตเกียวและแต่งตัง้ ให้บุตรชายคนที่
เก้ า เป็ นผู้ ค รองเมือ ง ตัว ปราสาทเดิม ได้ ถู ก ทหารพัน ธมิต รบุ ก ท าลายไปในสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปั จจุบนั ตัวปราสาททีเ่ ปิ ดให้ท่องเที่ยวมีลกั ษณะเด่นคือ ที่บนยอด
ของปราสาทมีปลาโลมาคู่หมุ้ ด้วยทองทีม่ นี ้าหนักถึง 18 กิโลกรัม ซึง่ ปลาโลมาแต่ละตัวมี
น้ าหนั ก ถึง 44 กิโลกรัม ชาวเมือ งนาโกย่า เชื่อ ว่ าปลาโลมาคู่ น้ี เ ป็ น เครื่อ งคุ้ม ครอง
ปราสาทและชาวเมืองนาโกย่า จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่า โดยชาวเมือง
จะเรียกปลาโลมาคู่น้วี ่า “คินซาชิ” หรือ “ซาชิโฮโกะ”
เลโก้ แ ลนด์ ธีม ปาร์ค ตัว ต่ อ ใหม่ ล่ า สุ ด ที่เพิ่ง เปิ ด ตัว ในประเทศญี่ ป่ ุ นไปเมื่อ วัน ที่ 1
เมษายน 2560 และเปิ ดตัวเป็ นแห่งที่ 8 ของโลก ภายในธีมปาร์คมีเครื่องเล่นมากกว่า
40 ชนิด ถูกแบ่งออกเป็ น 7 โซน FACTORY ที่ท่านสามารถดูวธิ กี ารผลิตตัวต่อเลโก้
และร้านขายของที่ระลึก, PIRATE SHORES ให้ท่านได้ล่องเรือโจรสลัดที่ถูกออกแบบ
มาเป็ นพิเศษต่ างจากสวนสนุ ก ทัวๆ
่ ไป, KNIGHT’S KINGDOM ที่ต กแต่ งเสมือ นว่า
ท่านได้อยู่ในดินแดนของเหล่าอัศวินผูก้ ล้า, LEGO CITY มีกจิ กรรมมากมายให้ได้ลอง
สัม ผัส รวมไปถึงโรงหนั ง 4D ขนาดใหญ่ , ADVENTURE โซนแห่ ง การผจญภัย ที่ม ี
กิจกรรมและเครื่องเล่นมากมายให้ท่านได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็ นเรือดาน้ าที่จะพาท่าน
ผจญภัยใต้สมุทร หรือตามล่าสมบัติในอาณาจักรโบราณ, MINILAND โซนที่รวบรวม
แลนด์ม าร์ค ส าคัญ ทัว่ ประเทศญี่ป่ ุ น ย่อ ส่ ว นสถานที่ต่ างๆโดยใช้ต ัว ต่ อ เลโก้ในการ
ประกอบรวมทัง้ สิ้นกว่า 10,496,352 ชิ้น, BRICKTOPIA ดินแดนตัว ต่ อขวัญ ใจเหล่ า
คุณหนู ที่ท่านสามารถต่อเลโก้เป็ นยานพาหนะแล้วมาลองแข่งกันได้ หรือจะขึน้ ชมวิว
บนหอคอยเลโก้ทม่ี คี วามสูงถึง 50 เมตร
แจสดรี ม นากาชิ ม่ า เอาท์ เล็ ต (Jazzdream Nagashima Outlet) หนึ่ ง ใน Mitsui
Outlet Park ซึ่งเป็ น Outlet Mall ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่น่ีจงึ
รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชัน้ นา ร้านอาหารญี่ป่ ุนและสัญชาติอ่นื ๆ มากมาย มีรา้ นค้า
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เที่ยง-คำ่

วันที่ห้ำ

มากกว่า 240 ร้านให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อปกันตามอัธยาศัย โดยที่น่ีเลือกออกแบบ
ให้มสี ไตล์ๆ คล้ายกับเมืองนิวออร์ลนี ส์ ซึง่ เป็ นเมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกา
สวนดอกไม้ น าบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ข นาดใหญ่ ท่ีไ ด้ร บั ความนิ ย มจาก
นักท่องเที่ยวชาวญี่ป่ ุนเองและชาวต่างชาติ ที่สวนดอกไม้แห่งนี้มดี อกไม้นานาพันธุใ์ ห้
ท่านได้เดินเล่นผ่อนคลายอารมณ์ไปกับความงามของดอกไม้ พร้อมเก็บภาพความงาม
วัด เจ้ ำ แม่ ก วนอิ ม โอสุ เป็ น หนึ่ งในสามสถานที่ท่ีบูช าเจ้าแม่ก วนอิม ที่ใหญ่ ท่ีสุ ด ใน
ประเทศญี่ป่ ุน และยังเป็ นวัดประจาตระกูลโอดะ(ตระกูล ของโอดะ โนบุนางะ ผู้ท่เี ริม่
รวบรวมประเทศญี่ป่ ุนให้เป็ นหนึ่งเดียวเช่นปั จจุบนั ) โดยภายวัดมีห้องสมุดที่รวบรวม
บันทึกโบราณมากกว่า 15,000 เล่ม ซึ่งถูกขึน้ ทะเบี ยนเป็ นสมบัตขิ องชาติ และบริเวณ
ข้างๆ วัด จะมีแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่และเป็ นที่นิยมกว่า 1,200 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็ น
เครือ่ งสาอางค์ กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า ร้านอาหาร ฯลฯ
พิ พิ ธภัณ ฑ์ โ ตโยต้ ำ ถู ก จัด ขึ้น เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้เ บื้ อ งต้ น ของประวัติ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์อนั ยาวนานกว่า 100 ปี และการพัฒนายานยนต์ตงั ้ แต่ศตวรรษที่
19 โดยถ่ายทอดผ่านการจัดแสดงรถยนต์โบราณของโตโยต้าตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
Nagoya TV Tower ตัง้ อยู่บริเวณสวนสาธารณะเซ็นทรัล ปาร์คพื้นที่สเี ขียวกลางเมือง
นาโกย่า นอกจากใช้เป็ นหอกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุโ ทรทัศน์แล้ว ยังใช้เป็ นจุดชมวิว
ของเมืองนาโกย่าอีกด้วย ความสูงหอคอย 180 เมตร จุดชมวิวอยูท่ ค่ี วามสูง 100 เมตร
อิ สระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย
ที่ พั ก ณ โรงแรม 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

32,900.- บาท

17,500.- 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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