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 “คามิโคจ”ิ ธรรมชาตอิัศจรรยแ์ละอันซีนนากาโนะ – กุนมะ  
NATURE & NOSTALGIC JAPAN  

(นาโกยา – หุบเขาเอะนะเคียว – เมืองเก่าซมึาโกะจกุู – เส้นทางธรรมชาติคามิโคจิ – 

กระเช้าชินโฮตากะ – โอมาช ิ– ปราสาทอุเอดะและถนนยานะจิมาชิ – คุซัทสึออนเซน 

– วัดดารุมะจิแหง่โชรินซนั – ช้อปป้ิงโตเกียว)   
วันที่ 20 - 25 เดอืนพฤษภาคม 2566 (6 วัน 4 คืน)  

สายการบนิไทย 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
วันแรกของการเดนิทาง    เช็คอนิสนามบนิสุวรรณภูมิ      (1) 
 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์C 

สายการบินไทย เจา้หนา้ที่ของสขุนิยมทวัร ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
00.05 น.            เหินฟ้าสู่ นาโกยา ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG644  

... ใชเ้วลาบินประมาณ 5.30 ชั่วโมง เวลาทอ้งถิ่นประเทศญีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง… 
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วันทีส่องของการเดนิทาง  นาโกยา – หุบเขาเอนะ – ลอ่งเรือชมทัศนียภาพ – เมืองเก่าซึมาโกะจูกุ – อีดะ    (2) 
  
  07.30 น. ถึง สนามบินนาโกยา ชูบุเซ็นแทรร ์ หลงัจากนัน้น าทา่นผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ น า

ท่านเดินทางสู่ หบุเขาเอนะเคียว (ENAKYO) จังหวดักิฟ ุ(ระยะทาง 115 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เมืองแหง่
ธรรมชาติ มีความงดงามและอดุมสมบรูณใ์นเรื่องตน้ไม ้หลากหลายพนัธุ ์นอ้ยใหญ่หลายชนิด ล่องเรือชมธรรมชาติ 
โขดหิน หนา้ผา และสะพานแดงอนัโด่งดงั หรือท่ีเราเรียกกนัว่า สะพาน “เอะนะเคียวโอฮาชิ” ซึง่เป็นสะพานแดงสดโดด
เด่นกลางล าน า้  

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางต่อไปยงั เมืองเก่าซึมาโกะจูกุ (TSUMAGO TOWN) เมืองเก่า

ยุคเอโดะ (ระยะทาง 33 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) ตัง้อยูใ่นเมืองคิโซะ 
(KISO) จงัหวดันากาโน่ เมืองที่เคยรุง่เรืองในอดตี บนเสน้ทาง 
NAKASENDO ซึ่งเชื่อมเมืองเกียวโตและโตเกียว สมยัอดตีเมืองนีถื้อเป็น
จดุแวะพกัที่ส  าคญัระหวา่งการเดนิทางไปกลบัระหวา่งเมืองหลวงเก่าและ
เมืองหลวงใหม่ ก่อนจะเริม่ลดความนยิมลงเนื่องจากมีการพฒันาเสน้ทาง
รถไฟและถนนสายใหม่ที่สะดวกมากกวา่ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ที่พกัใน
เมืองอดีะ (IDA CITY) จ.นากาโน่ (ระยะทาง 48 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 ทีพ่กั HOTEL YOSHINO – TEI, IDA CITY - NAGANO หรือเทยีบเทา่  ให้ท่านได้แชน่ ้าแร่ธรรมชาติ ONSEN 

ภายในโรงแรมทีพ่ัก เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงามและยังชว่ยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหติดีอีกด้วย (หอ้งพักแบบ JAPANESE ROOM) 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง  อีดะ – เสน้ทางธรรมชาติคามิโคจิ – น่ังกระเช้าขึน้เขาชนิโฮตากะ – โอมาช ิ (3) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ คามิโคจิ (KAMIKOCHI) (ระยะทาง 111 กม. ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

เทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น (THE NORTHERN JAPAN ALPS) ภายในอทุยานแห่งชาตชิบูซุงักาค ุ (CHUBU SANGAKU 
NATTIONAL PARK) จ.นากาโน ่ซึ่งมีชื่อเสียงดา้นความสวยงามและอดุมสมบรูณข์องป่าเขาโดยรอบและเป็นท่ีชื่นชอบ
ของผูค้นที่มีความสขุกบัธรรมชาติ  

 น าท่านสมัผสัความงามธรรมชาติ ชม วิวแม่น า้อาซุสะ (AZUSA RIVER) สายน า้ใสที่ไหลผ่านตลอดหบุเขา ภเูขายาเกะ
ดาเกะ (MT.YAKE – DAKE) ภเูขาไฟท่ียงัคกุรน่ สะพานกปัปะจดุศนูยก์ลางและจดุถ่ายรูปยอดฮิตของคามิโคจิ 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนัในอทุยาน  
บ่าย น าท่าน ขึน้กระเช้าลอยฟ้าชนิโฮตากะ (SHINHOTAKA ROPEWAY) 

กระเชา้ลอยฟ้าสองชัน้แหง่แรกและแห่งเดยีวในญ่ีปุ่ นที่จะพาคณุชม
บรรยากาศแห่งขนุเขาอนังดงามบนยอดเขาโฮทากะ ชมเทือกเขาเจแปน
แอลป์ เต็มอิ่มความงามของธรรมชาติ ที่ระดบัความสงู 1,308 เมตร 
และ 2,156 เหนือระดบัน า้ทะเลซึง่เป็นจดุชมวิวสงูสดุตื่นตาทิวเขาแอลป์
ตระหง่านแบบ 360 องศา 

 จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัในเมืองโอมาชิ (ระยะทาง 65 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 ทีพ่กั HOTEL KEISUI OMACHI หรือเทยีบเท่า  ใหท้่านได้แช่น ้าแร่ธรรมชาติ ONSEN ภายในโรงแรมทีพ่ัก 

เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงามและยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติดีอกีดว้ย 
(หอ้งพกัแบบ JAPANESE ROOM) 
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วันทีส่ี่ของการเดนิทาง  โอมาชิ – อเุอดะ – ปราสาทอุเอดะและถนนยานะจิมาชิ – คซุัทสึออนเซน (4) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางตามรอยซามไุรท่ี เมืองอุเอดะ (UEDA) (ระยะทาง 62 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1.40 ชม.)เมืองเล็กๆในจ.นา

กาโน  เป็นบา้นเกิดของซามไูรท่ีมชีื่อเสียงที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ นเยือน ปราสาทอุเอดะ  หน่ึงในปราสาทท่ีมีชื่อเสียงของ
ญ่ีปุ่ น สรา้งขึน้เมื่อศตวรรษที่ 16 โดยซานาดะ มาซายกูิผูเ้ป็นพ่อของซานาดะ ยคูิมรุะ และวา่กนัว่าเป็นปราสาทที่ไม่มี
วนัตีแตก โดยสามารถทนการบกุรุกของกองทพัโทคกุาวะไดม้ากถงึสองครัง้ทเีดยีว 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย สมัผสั บรรยากาศเมืองเก่าย่านยานากิมาชิ และ ลองเปลี่ยนมาสวมชุดกิโมโน

เดินเล่น บนถนนสายส าคญัในอดีตที่ยงัคงมีบา้นเรือนและรา้นคา้แบบสมยัก่อนตัง้
เรียงรายอยู่สองขา้งทาง ถนนสายส าคญัที่วา่นีก้ค็ือเสน้ทางสายฮคโคคไุคโดในย่านยา
นากิมาชินั่นเอง ปัจจบุนัสองขา้งทางจะมีทัง้รา้นขายเหลา้ทอ้งถิ่น ไวน ์ ชินชโูซบะ ไก่
ย่างน า้จิม้รสเด็ดสตูรของเมืองอเูอดะ รา้นขายของที่ระลกึ และรา้นขายสินคา้ขึน้ชื่อของ
เมืองอเูอดะ ลจากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ คุซทัสึออนเซน เมืองแหง่บ่อน า้รอ้นและวฒันธรรมออนเซน  

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
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 ทีพ่กั HOTEL NOW KUSATSU RESORT หรือเทยีบเท่า  ให้ท่านได้แช่น า้แร่ธรรมชาติ ONSEN ภายใน
โรงแรมทีพ่ัก เพือ่ผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงามและยังช่วยให้ระบบหมุนเวียน
โลหติดอีีกด้วย (ห้องพักแบบ WESTERN ROOM) 

วันทีห่้าของการเดนิทาง  คุซัทสอึอนเซน – วดัดารุมะจิแห่งโชรินซัน – โตเกียว – ช้อปป้ิงย่านชนิจูกุ   (4) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ วัดดารุมะจิแห่งโชรนิซัน (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) ตน้ก าเนดิของตุ๊กตาดารุมะน าโชค
ของญ่ีปุ่ น วดันีส้รา้งขึน้ในปี 1697ตามธรรมเนียมแลว้ เมื่อคณุตอ้งการขอพรใหเ้ติมดวงตาขา้งหนึ่งของตุก๊ตา และเมื่อ
พรที่ขอไวเ้ป็นจรงิ ค่อยเตมิตาอกีขา้งหน่ึง แลว้พอถึงช่วงสิน้ปี ก็ใหน้ าตุ๊กตากลบัมาเผาที่นี่  วดัแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยตุก๊ตาดา
รุมะที่มีขนาดและสีสนัหลากหลาย ซึ่งแต่ละสีก็สื่อถึงความหมายแตกต่างกนั สีแดงเป็นสีที่พบบ่อยที่สดุและเป็นสี
ส าหรบัน าโชคลาภ  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่าน ช้อปป้ิงย่าน“ชนิจูกุ” หรือ "ศูนยก์ลางทีส่องแหง่นครโตเกียว" ยา่นความเจรญิ

อนัดบัหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจบุนั เชิญท่านเลือกซือ้สินคา้มากมาย อาทิ เช่น เสือ้ผา้

แบรนดเ์นม, แบรนดญ่ี์ปุ่ น, เครื่องใชไ้ฟฟา้, เครื่องส าอาง, กลอ้งถา่ยรูป, นาฬิกา ฯลฯ ที่มี
ใหท้่านไดเ้ลือกเล่นมากมายตามอธัยาศยั 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า มือ้พิเศษ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง แนะน าโดย
รายการทวีีแชมป์เป้ียน  
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ทีพ่กั HOTEL GROOVE SHINJUKU ***** หรือเทยีบเท่า 
ทีพ่กัแห่งใหม่ล่าสุดบนตกึ TOKYU KABUKICHO TOWER ทีเ่ป็นศูนยร์วมความบนัเทงิทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดใน 
ญ่ีปุ่ นย่านคาบุกโิจ   

 
วันทีห่กของการเดนิทาง    โตเกียว – SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (6) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เยือน SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE ตกึที่สงูที่สดุในชิบยูา่มี 47 ชัน้ สงู 230 เมตร เป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ
ย่านชิบยู่า พาทา่นชมววิกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ นบนชัน้ดาดฟ้า SHIBUYA SKY ชมวิวแบบ 360 องศาที่ให้
มมุมองที่ไรส่ิ้งกีดขวางจากดา้นบนตกึ  

 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัที่ SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE  

น าท่านเดินทางสู่สนามบินนารติะ 
17.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG677  
21.55 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

Happiness is here and now 

 



 

7 
 

 
 
 
 
 
                 
  
  
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าที่พกัระดบั 4-5 ดาว จ านวน 4 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน    
ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ  
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีร ะบใุนรายการ  
ค่าพาหนะในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  
มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรอ์  านวยความสะดวก  

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ สายการบินไทย ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ–นาโกยา // นารติะ–กรุงเทพฯ 
ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง    
ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ และค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ 
ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง       
ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์/ มินิบารใ์นหอ้งพกั ฯลฯ 
ค่าน า้หนกักระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมจี านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกวา่ท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆท่ีอยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรง  

อัตราค่าบริการ (ผู้ใหญ่) 
(*ไม่รวมต๋ัวเครื่องบนิ) 

จ านวนขั้นต ่า 15 ท่าน 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   69,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 13,000 บาท 

*ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยดั สายการบินไทย ช าระเพิ่มเริ่มตน้  ท่านละ  
(รวมน า้หนกักระเป๋าโหลด 30 kg.) 

28,600 บาท 

**หากผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่านราคามีการปรับ**  
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4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระ
มาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บัการ
ยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบรษิัทฯเสียก่อน  

5. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่กอ่นสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของกรุ๊ป
ทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้   

 บรษิัท สขุนิยมทวัร ์ จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมเีหตจุ าเป็น
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในกรณีเกดิเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ เนื่องจากการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 


