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ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1   ศาลเจ้าโอสึคนันง - ถนนช้อปป้ิงโอสึ - ปราสาทนาโกย่า - เทศกาลแสงสี

นาบานะ โน ซาโตะ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านชม ศาลเจ้าโอสึคนันง (Osu Kannon Temple) เป็นวดัพุทธทีม่ชีื่อเสยีงโด่ง
ดงัของเมอืงนาโกย่า วตัถุประสงคห์ลกัของวดัแห่งนี้ คอืการเคารพบูชารูปสลกัไมข้องเทพคนั
นอน เทพแห่งความเมตตา ซึง่แกะสลกัโดยพระสงฆ ์Kobo Daishi ภายใตห้อ้งโถงใหญ่ 
คอืหอ้งสมุดชนิปคูุจ(ิShinpukuji Library) ทีจ่ดัเกบ็หนงัสอืภาษาญีปุ่่ นและภาษาจนี 

กว่า 15,000 เล่ม หนงัสอืเหล่านี้
เป็นสมบตัขิองชาต ิและเป็นมรดก
ทางวฒันธรรม รวมถงึส าเนาที่
เก่าแก่ทีสุ่ดของพงศาวดารโคจคิิ
(Kojiki)ทีร่วบรวมประวตัศิาสตร์
ตน้ก าเนินของญีปุ่่ น 

• น าท่านสู่ ถนนช้อปป้ิงโอสึ (Osu Shopping Street) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่
และเป็นทีน่ิยมทีม่กีว่า 1,200 รา้นคา้และรา้นอาหาร ทุกชนิดของรา้นคา้รวมทัง้รา้นคา้
เครื่องใชไ้ฟฟ้า, รา้นขายเสือ้ผา้มอืสองรา้นอาหารและคาเฟ่ทีเ่ปิดอยู่ หา้งสรรพสนิคา้จะแออดั
เสมอกบัผูค้นและเตม็ไปดว้ยพลงังาน หลายเหตุการณ์ทีจ่ะมขีึน้ตลอดทัง้ปี 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม ปราสาทนาโกย่า (Nagoya Castle) สรา้งขึน้ในยุคเริม่ตน้สมยัเอโดะ เป็น



ปราสาทและป้อมปราการส าคญั
คลา้ยปราสาทฮเิมจ ิอาคาร
ปราสาทสว่นใหญ่ถูกท าลายในการ
โจมตทีางอากาศในปี 1945 

ต่อมาไดร้บัการฟ้ืนฟูสรา้งดว้ย
คอนกรตีเสรมิเหลก็ในปี 1959 

จนมาถงึปัจจุบนั ภายในมพีพิธิภณัฑท์ีท่นัสมยั จดัแสดงนิทรรศการเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์อง
ปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็น 2 ชัน้ คอืคเูมอืง และก าแพงป้อมปราการ ซึง่เป็น
จุดชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน 

• น าท่านชม เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ (Nabana no Sato) เป็นหนึ่งใน
เทศกาลแสงสทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น มไีฟประดบัมากกว่า 8.5 ลา้นดวงภายในสวนดอกไม ้

ภายในสวนจะมกีารประดบัตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มทีัง้ทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ทีน่ าไฟสฟ้ีามา
ตกแต่งใหด้เูหมอืนทะเล นอกจากนี้ยงัมอีุโมงคด์วงไฟและจุดชมววิทีส่ามารถขึน้ลฟิทไ์ป
ดา้นบน เมื่อมองลงมาจะเหน็สวน
ทีป่ระดบัไฟเป็นมุมกวา้ง 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2   ทาคายาม่า - หมู่บา้นชิราคาวะโกะ - ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขต
เมืองเก่าซนัมาชิซูจิ 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-Go) เป็นหมู่บา้นมรดกโลก (World 

Heritage Site) จากองคก์าร UNESCO ในปี 1995 ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบสงูฮดิะ ในหุบ
เขาตามล าน ้า Shogawa เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่เีอกลกัษณ์ของตวัเอง แตล่ะบา้นนัน้สรา้ง
เป็นทรงหน้าจัว่ทีห่ลงัคาสงูท ามุม 60 องศา เรยีกว่าบา้นแบบ กสัโซสคึุร ิ(Gassho-

Zukuri) ท าดว้ยหญ้าหนาๆ เพือ่ใหส้ามารถรบัน ้าหนกัของหมิะทีต่กลงมาอย่างหนาในช่วง



ฤดหูนาว และการทีม่คีวามเอยีงลาดชนัก็
เพือ่ใหห้มิะไหลลงมาไดง้า่ย 

• น าท่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ 
(Takayama Jinya) ท าหน้าทีเ่ป็น
ส านกังานรฐับาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮิ
ดะ(Hida Region) โดยเจา้หน้าทีท่ี่
สง่มาจากเอโดะในสมยัการปกครอง
ของโชกุนโทคุงาวะ(Tokugawa 

Shogunate) ปี 1692 จนกระทัง่ปี 

1969 ปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์ห้
ประชาชนเขา้ชมหอ้งเสือ่ทาทามทิีไ่ดร้บัการบ ารุงรกัษาเป็นอย่างดี ซึ่งเดมิเป็นหอ้งประชุม
ส านกังาน ทีอ่ยู่อาศยั และหอ้งสอบสวน ขา้งๆอาคารหลกัเป็นทีต่ ัง้ของโกดงัขา้วขนาดใหญ่ 
สรา้งขึน้ในยุค 1600 ปัจจุบนัใชเ้ป็นทีจ่ดัแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศกัดิ
นา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวตัศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ ซนัมาชิซูจิ (Sanmachi-suji) หรอื ลติเติล้เกยีวโต (Little Kyoto) ค าว่า 
San แปลว่า สาม machi แปลว่า เมอืง suji แปลว่า ถนน ย่านมาชซิูจเิป็นย่านเมอืงเก่าที่
ยงัคงอนุรกัษ์บา้นเรอืนสมยัเอโดะกว่า 300 ปี ไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีตวัเมอืงลอ้มรอบดว้ยคนู ้า
และถนน 3 สายเลก็ๆ ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานในช่วงทีไ่ม่มหีมิะตกรา้นคา้จะเปิด
ใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ 
รวมทัง้สาเกทีข่ึน้ชื่อดว้ย คนทีอ่าศยัอยู่
แถวนี้ ดดัแปลงบา้นเป็นรา้นขายของ
ต่างๆ (traditional shop) 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3   ชมใบไม้เปล่ียนสี ณ หบุเขาโครงัเค - แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาทเ์ลต็ - อิ
ออน มอลล ์

  



เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ โครงัเค (Korankei) เป็น
สถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชีื่อเสยีง
อนัดบัตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่ น ส าหรบั
เสน่หข์องโครงัเคอยู่ทีเ่หล่าตน้โมมจิ ิ

(Momiji) หรอืเมเป้ิลญีปุ่่ นจ านวน
มากกว่าประมาณ 4,000 ตน้ ซึง่ท าให้
บรเิวณโครงัเคจะถูกแต่งแตม้สสีนัดว้ยตน้โมมจิทิีเ่ปลีย่นสใีบไมเ้ป็นสแีดง สสีม้ และสเีหลอืง
อย่างงดงามอลงัการ สามารถชมไดท้ัง้ช่วงกลางวนั และกลางคนืทีม่กีารเปิดไลทอ์พัเริม่ตัง้แต่
วนัที ่1 พฤศจกิายนถงึวนัที่ 1 ธนัวาคมของทุกปี 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาท์เลต็ (Jazz Dream Nagashima 

Outlet) หนึ่งใน Mitsui Outlet 

Park ซึง่เป็น Outlet Mall ขนาด
ใหญ่ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่และ
เป็นทีน่ิยมทีม่กีว่า 1,200 รา้นคา้และ
รา้นอาหาร ทุกชนิดของรา้นคา้รวมทัง้
รา้นคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้า, รา้นขายเสือ้ผา้มอื
สองรา้นอาหารและคาเฟ่ 

• น าท่านสู่ ห้างจสัโก้อิออน เป็นหา้งขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากมากมาย
หลากหลายชนิด เช่น ขนมโมจ ิทีข่ึน้ชื่อทีสุ่ดของญีปุ่่ น ท าดว้ยแป้งทีเ่หนียว นุ่ม เป็นพเิศษ 

กบัไสถ้ัว่แดง ไสส้ตอเบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ถัว่ ฯลฯ กมิจ ิแตงกวาดอง หวัไชเทา้ ชาเขยีว ตุ๊กตา
เกยีวโต , พดัญีปุ่่ น เครื่องเซรามคิญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึ อกี
มากมายนานาชนิด และพเิศษสุดกบัรา้น 

100 เยน ทีส่นิคา้ทุกอย่างราคาเพยีง 
100 เยนเท่านัน้ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 



วนัท่ี 4   วดันิตไตจิ - ศาลเจ้าอตัสึตะ  
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • วดันิตไตจิ (Nittaiji Temple) วดัไทย-ญีปุ่่ น สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1904 เพือ่
ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุและพระพุทธรปูทีไ่ดร้บัพระราชทานจากพระมหากษตัรยิแ์ห่ง
สยาม (ปัจจุบนัคอืประเทศไทย)ในปี
ค.ศ.1900 วดันิตไตจเิป็นวดัเพยีง
แห่งเดยีวในญีปุ่่ นทีไ่ม่ไดเ้ป็นของพุทธ
ศาสนานิกายใดนิกายหนึ่ง แต่ทุก
นิกายผลดัเปลีย่นกนัดแูล 

• ศาลเจ้าอตัสึตะ (Atsuta 

Shrine) เป็นศาลเจา้ใหญ่รองจากศาลเจา้อเิสะจงิกู ในทุกปีจะมผีูม้าสกัการะประมาณ 

6,500,000 คน สิง่สกัการะของศาลเจา้แห่งนี้คอืดาบคุซานาง ิ(Kusanagi-no-

Tsurugi) ซึง่เป็นหนึ่งในสามเครื่องราชกกุธภณัฑศ์กัดิส์ทิธิป์ระจ าจกัรพรรดญิีปุ่่ น และยงัมี
ก าแพงทีโ่ชกุนโอดะ โนบุนางะถวายให้
ศาลเจา้ตามทีเ่คยไดอ้ธษิฐานขอพรให้
ไดร้บัชยัชนะในปีค.ศ 1560 ใน
พพิธิภณัฑว์ดัอตัสตึะ มกีารจดัแสดง
สิง่ของซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมาราว 

6,000 ชิ้น 

 น าท่านสูส่นามบนิชบูู เซนแทร ์หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 



• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 4 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 



• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


