Peaceful Takayama-Nagoya

เดินทางกับสายการบินไทย ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซนน้าแร่ในห้องส่วนตัว
รับประทานเมนูอาหารเซทสุขภาพแบบญี่ปุ่นดั่งเดิม
ชมวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่นแบบไม่เร่งรีบ ให้ท่านได้พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
สบายใจกับประกันการเดินทางสุขภาพและอุบัติเหตุแบบ Gold Plan

กำหนดกำรเดินทำง
8-12 เม.ย. 60 / 25-29 ส.ค. 60
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5

กรุงเทพ - สนามบินนาโกย่า
ทาคายาม่า - ที่ว่าการอ้าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาจิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แช่ออนเซนน้าแร่
ปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ช้อปปิ้งย่านโอสึ
ศาลเจ้าอัทซึตะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าท่าเรือนาโกย่า
นาโกย่า - กรุงเทพฯ

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนาโกย่า
21:00
00:05

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่จาก 50Plus Holiday ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกและนาท่านเช็คอินสายการบิน Thai Airways
ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 644

วันที่ 2 : เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ หมู่บา
้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ - แช่ออนเซนนาแร่
08:00
08:40

ถึงสนามบินจูบุ เซนแทร์ เมืองนาโกย่า จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
น้าท่านสู่เมืองทาคายาม่า น้าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ้าเภอเก่าเมือง
ทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท้างานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ
จากนันน้าท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ซึ่งเป็น
หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยัง อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณและ
ร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ้าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท้ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทังเลือกซือ
ของที่ระลึกพืนเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็น
สัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับ
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12:00
13:30

18:00

โชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถ
ลองลิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย
รับประทานอาหารเที่ยง
จากนันน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บา
้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่น
ขนานแท้ดังเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม ปี1995
บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถ
รองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า
จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปี
ไม่ต่้ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว

นาท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นาแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าและจะทาให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
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วันที่ 3 : ปราสาทนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึตันนง - ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ
07:00
08:30

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
น้าท่านเยี่ยมชมปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle) สร้างขึนในยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะ อาคารปราสาท
ส่วนใหญ่ถูกท้าลายในการโจมตีทางอากาศในปี 1945 ต่อมาได้รับการฟื้นฟูสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในปี 1959 จนมาถึงปัจจุบัน ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ของปราสาท ที่นี่ยังมีสวนหย่อมรอบปราสาทซึ่งแบ่งเป็น 2 ชัน คือคูเมือง และก้าแพงป้อมปราการ
ซึ่งเป็นจุดชมดอกซากุระบานชื่อดังอีกแห่ง

12:00
13:30

รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน้าท่านไปไหว้พระขอพรที่ ศาลเจ้าโอสึคันนง ศาลเจ้าแห่งนีเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้า
บูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจ้าตระกูลโอดะ นอกจากนียังมี
วัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครังเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง
ของย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็น
จุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมา
เยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมชาวนาโกย่า
อย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซือสินค้าที่ย่านโอสึแห่งนี

18:00
19:30

รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)
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วันที่ 4 : ศาลเจ้าอัทซึตะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์นาท่าเรือนาโกย่า
08:30
09:00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านไปเยี่ยมและขอพรที่ ศาลเจ้าอัทซึตะ ศาลเจ้าแห่งนีเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ในนิกายชินโต
ในทุกปีที่นี่จะมีผู้คนมาสักการะกว่า 6.5 ล้านคน เรียกว่าที่นี่มีคนมาเยี่ยมเยียนขอพรกันไม่ขาดสาย
ส่วนชื่อเสียงเรียงนามด้านความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าแห่งนี ได้ถูกกล่าวขานว่าที่นี่ คือ
ศาลเจ้าที่มาขอพรแล้วได้รับชัยชนะ เนื่องจากในสมัยก่อนอดีตเจ้าเมืองอย่าง โอดะ โนบุนางะ
เคยมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนีให้ชนะในการท้าศึกแล้วก็ได้ชัยกลับมาตามที่ขอ ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมมา
ที่ศาลเจ้าแห่งนีเพื่อสักการะเทพเจ้าขอพรให้ตนเอาชนะศัตรู คู่แข่ง หรืออุปสรรคของตนเองได้

12:00
13:30

รับประทานอาหารเที่ยง
จากนันน้าท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์สัตว์นาท่าเรือนาโกย่า อควาเรียมแห่งนีถือเป็นหนึ่งในสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมที่ถ้าหากใครได้มานาโกย่าก็ต้องแวะเวียนมาเที่ยวดูสักครัง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าแห่งนีประกอบด้วยอาคารเหนือที่จัดแสดงพวกวาฬและโลมา เช่น
ปลาวาฬเพชฌฆาต, ปลาโลมาปากขวดและปลาวาฬขาว เป็นต้น และอาคารใต้ที่จัดแสดงสัตว์น้า เช่ น
เต่าทะเล, เพนกวิน เป็นต้น โดยภายใต้คอนเซปต์ “เที่ยวสู่ขัวโลกใต้” โดยมีจุดที่น่าดูน่าชมหลายจุด
เช่น การว่ายน้าของฝูงปลาซาร์ดีนจ้านวนประมาณ 30,000 ตัวที่เรียกว่า “ทอร์นาโดของปลาซาร์ดีน”
นอกจากนียังสามารถชมโชว์การแสดงสุดยอดปลาโลมาแสนรู้ที่สระหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆ
ของโลก รวมทังสามารถดูการป้อนอาหารโดยเจ้าหน้าที่เลียงพร้อมบรรยายเป็นช่วงๆ ได้ด้วย
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18:00
19:30

รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า)

วันที่ 5 : สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
07:30
09:40
12:50
15:50

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางไปยังสนามบินนาโกย่า
ออกเดินทางไปยังกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 641
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 7 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

ราคา (บาท)
กรุณาสอบถามราคา

อัตรานีรวมค่าบริการ









ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสารสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-นาโกย่า ชันประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบิน
ค่ามัคคุเทศน์ ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (Gold Plan)
ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า (ท่านละ 1 ใบ)
ค่าภาษีน้ามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสนามบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 18 พ.ย. 57

อัตรานีไม่รวมค่าบริการ









ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าธรรมเนียมการท้าหนักสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนื่อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่อวดื่มที่สิ่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
หรืออื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้
ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้คาดคิด
ค่าท้าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ส้าหรับราคานี ทางบริษัท จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเพิ่ม หรือ
กรณีสายการบินขึนอัตราค่าน้ามันภายหลัง
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจองทัวร์



กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 20,000 บาท
พร้อมส่งเอกสารในการยื่นวีซ่า
ส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
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