
 
 
 

ทัวรถ์นัดศรชีวนชมิ 
“ ก ำแพงหมิะทำเทยำมะ โทยำมำ่  

 พงิคม์อสทุง่ชบิะซำกรุะ  อทุยำนลงิหมิะ 
     มนัสกำรพระพทุธรปูไดบทุส ึ ลติเติล้เกยีวโตทำคำยำมำ่ ” 

    ( ก ำหนดกำรเดนิทำง 14 - 20 พฤษภำคม 2561 ) 



 
 
 

 



 
 
 

ไรนน์ชิ ทรำเวล โดย ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวิัตน ์ เป็นประธำนทีป่รกึษำ  ขอน ำทำ่นเจำะลกึโทยำมำ่  

สูเ่สน้ทำง  เจแปนแอลป์ ทำเทยำมะ (Tateyama)  เลำะเลยีบไปตำมซอกก ำแพงหมิะทีส่งูกวำ่ 20 เมตร   
ทำ่นจะไดเ้ห็นปีละ 1 เดอืนเทำ่นัน้ คอื ชว่งเดอืนพฤษภำคม   ชมควำมงำมทุง่พงิคม์อส   เมอืงทำคำยำมำ่ 
(ลติเติล้เกยีวโต) หบุเขำเจแปนแอลป์   พเิศษทำง ไรนน์ชิ ทรำเวล ไดจ้ัดอำหำรพเิศษบำงมือ้ที่
ไดร้ับกำรประกนัควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวิัตน ์ เจำ้ของฉำยำ “ ถนัดศรชีวนชมิ ”  
 

ภัตตำคำรเนือ้ฮดิะ เนือ้ฮดิะ เนือ้ววัทีม่ชี ือ่เสยีงอันดับหนึง่ของเมอืง อันเป็นตน้พันธุข์องววัมัตสสึะกะ มำยำ่งใน
ระดับควำมสกุทีท่ำ่นตอ้งกำร เมือ่เขำ้ปำกแลว้เคีย้วจะทรำบวำ่ เคีย้วไปละลำยในปำกไปเป็นแบบนีเ้อง (ส ำหรับ
ทำ่นทีไ่มรั่บประทำนเนือ้ จะจัดใหท้ำ่นรับประทำนอำหำร ประเภทอืน่แทน)  
 

ภัตตำคำรสกุีเ้นือ้ฮดิะ  ชมิสดุยอดเนือ้ฮดิะ รำคำเมอืงไทยกโิลละไมต่ ำ่กวำ่ 10,000 บำท มำทำนแบบสกุีย้ำกี้

ตำมแบบฉบับชำวญี่ปุ่ นขนำนแท ้ เคีย้วไปละลำยในปำกไป  (ส ำหรับท่ำนที่ไม่รับประทำนเนื้อ จะจัดใหท้่ำน
รับประทำนอำหำร ประเภทอืน่แทน)  
 

ภัตตำคำรสำรพัดป ู ภัตตำคำรทีม่ชี ือ่เสยีงไดรั้บควำมนยิมสงูสดุในประเทศญีปุ่่ น ทกุเมนูลว้นท ำมำจำกป ูทำ่น

จะประทับใจในควำมสด อรอ่ย 
 
 

ภัตตำคำรขำ้วหนำ้ปลำไหล  ชมิปลำไหลทีส่บืทอดกำรท ำมำนำนกวำ่ 90 ปี หนังกรอบเนือ้นุ่ม  
 

 

    ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วันแรก กรงุเทพฯ – นำรติะ 
20.30 น พรอ้มกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ  อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก  ชัน้ 4  บรเิวณประตู 2 

เคำนเ์ตอร ์C  สำยกำรบนิไทย (TG)  พบเจำ้หนำ้ทีแ่ละหัวหนำ้ทัวรข์อง ไรนน์ชิ ทรำเวล จะคอย
ดแูลควำมสะดวกใหก้บัทำ่นกอ่นขึน้เครือ่ง พรอ้มเดนิทำงไปกบัคณะทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 

22.30 น. เหนิฟ้ำสูป่ระเทศญีปุ่่ น  โดยสำยกำรบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 640 
 

วันทีส่อง นำรติะ  –  เมอืงคำมำครุะ  –  พระพทุธรปูไดบทุส ึวัดโคโตะกอุนิ  –  ทุง่พงิคม์อส 
        (ชบิะซำกรุะ) – อำบน ้ำแร ่แชอ่อนเซน็  
06.15 น. ถงึสนำมบนินำรติะ ประเทศญีปุ่่ น  ผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร พรอ้มรับสมัภำระ   

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงคำมำครุะ  เขำ้มนัสกำร พระพุทธรูปไดบทุส ึหรอื พระอมติตำพุทธ นโิอยุ
รำอ ิแปลว่ำ พระพทุธรปูองคใ์หญ ่ตัง้อยูใ่น วัดโคโตะกอุนิ (Kotokuin Temple) สรำ้งจำกส ำรดิ เมือ่
ปี ค.ศ.1795  ควำมสูงขององคพ์ระ 11.35 เมตร มนี ้ำหนัก 122 ตัน ตัง้อยู่กลำงลำนโล่งแจง้ หันหนำ้ไป
ทำงมหำสมทุรแปซฟิิก ซึง่อดตีองคพ์ระไดป้ระดษิฐำนอยูใ่นวหิำร แต่เนื่องจำกเกดิสนึำมไิดพั้ดผ่ำนหลำย
ครัง้และท ำใหว้หิำรไดพั้งทลำย แตอ่งคพ์ระไมไ่ดรั้บควำมเสยีหำยแตอ่ยำ่งใด ส ำหรับสเีขยีวขององคพ์ระที่
เห็นนัน้ไม่ใช่เพรำะว่ำทำสเีขยีว แต่เกดิจำกกำรที่ส ำรดิท ำปฏกิริยิำออกซเิดชั่นกับฝนและหมิะมำอย่ำง
ยำวนำนหลำยพันปีจนท ำใหก้ลำยเป็นสเีขยีว ซึง่หำกสังเกตใหด้กี็จะเห็นรอยเชือ่มต่อโลหะขององคพ์ระ
ทัง้หมดถงึ 8 ช ิน้     



 
 
 

ชม ตน้สนทีส่มเด็จพระเจำ้อยูห่ัว มหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู  ทรงปลกูไว ้
ในวโรกำสที่ เสด็จเยือน  วัดโคโตะกุอิน    เมื่อวันที่  25 กันยำยน 2530   และตน้สนที่
พระบำทสมเด็จพระปกเกลำ้เจำ้อยู่หัว (รัชกำลที ่7)  ทรงปลูกไว ้ในวโรกำสทีเ่สด็จพระ
รำชด ำเนนิพรอ้มดว้ยสมเด็จพระนำงเจำ้ร ำไพพรรณี พระบรมรำชนิ ี เมือ่วนัที ่4 เมษำยน 2474   

เทีย่ง           รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำรทงคทัส ึ

 ภัตตำคำรแหง่นีท้ ำหมทูอดหนำนุ่ม รับประทำนคูก่ับขำ้วญีปุ่่ นรอ้นๆ 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทุง่ชบิะซำกรุะ หรอืทีรู่จ้ักกนัในนำม “พงิคม์อส” ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบำน
และหนำ้ตำดคูลำ้ยกบัดอกซำกรุะ สว่นในฤดอูืน่จะมใีบสเีขยีวแทนดคูลำ้ยตน้หญำ้ ดังนัน้จงึเรยีกกนัวำ่ 
“ชบิะซำกรุะ” ค ำวำ่ชบิะ หมำยถงึตน้หญำ้ แปลไดว้ำ่ ซำกรุะตน้หญำ้ เดนิชมตน้ชบิะซำกรุะทีม่อียูอ่ยูนั่บ
แสนตน้ ปลกูอยูบ่รเิวณรอบภเูขำฟจู ิมจี ำนวนมำกทีส่ดุในภำคคันโต  ดเูหมอืนพรมหลำกส ีทัง้สขีำว สชีมพ ู
และสแีดงซึง่สขีองดอกจะเขม้ขึน้ตำมอำยทุีป่ลกู  ใหท้ำ่นไดส้มัผัสและเก็บภำพควำมประทับใจ    

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม  TOMINOKO HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 อำบน ้ำแร ่แชอ่อนเซน็   
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภตัตำคำรบฟุเฟตใ์นโรงแรม  

 ( แตง่กำยแบบชดุยกูะตะ ทีท่ำงโรงแรมจัดให ้)   

 

วันทีส่ำม     ปรำสำทมตัสโุมโต ้– อทุยำนลงิหมิะ  
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เขำ้ชม ปรำสำทมตัสโุมโต ้ แวะชมจดุทีส่ ำคัญของเมอืง  ถกูสรำ้งขึน้ในปี  ค.ศ. 1504  ระหวำ่งชว่งที่

โกลำหลของสงครำมกลำงเมอืง โดยทีก่ ำแพงหนิกบัคนู ้ำ ทีอ่ยูร่อบปรำสำทแหง่นีเ้ทำ่นัน้ทีย่งัคงสภำพเดมิ
เหมอืนเมือ่ครัง้อดตี  ปรำสำทหลังนีก้็ถกูเรยีกวำ่  "ปรำสำทอกีำ"  หรอื  "ปรำสำทด ำ"  น่ันก็เพรำะดำ้นนอก
ของปรำสำทไดใ้ชส้ดี ำเป็นสหีลักในกำรก่อสรำ้ง  ภำยในเต็มไปดว้ยค่ำยกลต่ำงๆ มำกมำย  เพื่อควำม
ปลอดภยัของโชกนุ   

เทีย่ง           รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ น 



 
 
 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อทุยำนลงิหมิะ  เมอืงยำมำโนะอจุ ิในหบุเขำจโิกกดุำน ิ น ำทำ่นเดนิเทำ้ผำ่นป่ำนสน
ทีร่ม่รืน่ประมำณ 25 - 30 นำท ีก็จะถงึทีอ่ำศัยของฝงูลงิหมิะ ทีม่ชี ือ่เสยีงทัว่โลก ตัง้อยูใ่นหบุเขำแหง่แมน่ ้ำ
โยโคย ุสำยน ้ำทีไ่หลจำกทีร่ำบสงูชงิะและตน้น ้ำจำกน ้ำพรุอ้นชบิยุดุำนำกะ มลีงิภเูขำญีปุ่่ นจ ำนวน 200 ตวั
อำศัยอยูบ่รเิวณนี ้ ในชว่งแรกลงิเหลำ่นีแ้อบลงมำแชน่ ้ำรอ้นในออนเซน็แหง่หนึง่ ตอ่มำมคีนใจดเีห็นเลย
สรำ้งบอ่ไวใ้หส้ ำหรับลงิพวกนีไ้วใ้หแ้ชค่ลำยหนำว สหีนำ้อนัมคีวำมสขุผอ่นคลำยบนใบหนำ้ของพวกมนั
เมือ่ลงแชน่ ้ำพรุอ้น ท ำใหเ้ป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วเขำ้มำชมควำมน่ำรักของบรรดำลงิหมิะเหลำ่นี้ น ำทำ่น
เขำ้ชมภำพหำยำกแปลกตำ ซึง่เป็นหนึง่ภำพทีใ่ชโ้ปรโมทกำรทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิเทำ้
เขำ้ไปชม 30 นำทตีอ่เทีย่ว ทัง้ขำไปและขำกลับ) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภตัตำคำรอำหำรญีปุ่่ น  
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม  ANA CROWN PLAZA  HOTEL, TOYAMA  หรอืเทยีบเทำ่ 

  

วันทีส่ ี ่        ทีร่ำบสงูบโิจไดรำ่ – เทอืกเขำทำเทยำมะ – น่ังรถกระเชำ้ไฟฟ้ำรปูขัน้บนัได – ยอด 
        ดอยมโุรโด – ก ำแพงน ้ำแข็งแหง่ทำเทยำมำ่ – สถำนโีองซิำวำ่ – เขือ่นคโุรเบะ – กระเชำ้ 
        พำโนรำมำ่ – เมอืงทำคำยำมำ่ – ภัตตำคำรสกุีเ้นือ้ฮดิะ  
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เดนิทำงสู ่ทีร่ำบสงูบโิจไดรำ่  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สถำนทีส่ดุคลำสสคิ ทีจ่ะท ำใหท้ำ่นประทับใจตลอด
ทัง้วัน กับกำรเทีย่วชมบนเสน้ทำง เจแปนแอลป์ ของเทอืกเขำทำเทยำมะ (Tateyama) อนัเป็น
ทีต่ัง้ของ 3 ภูเขำศักดิส์ทิธิข์องญี่ปุ่ นโบรำณ คอื ฟจูยิำมะ ฮำกุซังและทำเทยำมะ ซึง่ถอืเป็นหลังคำของ

ประเทศ  เริม่จำกกำร น่ังรถกระเชำ้ไฟฟ้ำรปูขัน้บนัได สูส่ถำนทีำเทยำมำ่ ซึง่เป็นสถำนสีดุทำ้ยของ
กำรทอ่งเทีย่วเสน้ทำงสำยธรรมชำตขิองวันนี ้ เดนิทำงถงึ ยอดดอยมโุรโด จดุชมววิสงูสดุของเสน้ทำง
นี ้บรเิวณยอดเขำทำ่นสำมำรถแลเห็นทะเลสำบนอ้ยใหญ่ ทะเลเมฆทีต่ัดกับขอบฟ้ำสสีดตลอดทัง้วันทัง้คนื 
สรำ้งควำมประทับใจใหแ้ก่ท่ำนมริูล้ืม  จำกนั้นน ำท่ำนน่ังรถโคช้ สำยธรรมชำติโดยโชเฟอร์มืออำชีพ 
ระหว่ำงทำงก็จะเห็นป่ำสนทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะในฤดูหนำว พอพน้แนวป่ำสนและโคง้ขึน้ไปก็จะเห็นหมิะ

ลว้นๆ ซึง่ปกคลุมอยูบ่นยอดเขำ  ชมก ำแพงน ้ำแข็งแห่งทำเทยำม่ำ  โดยในบำงปีมคีวำมสงูกว่ำ 
20 เมตร ซึง่เกดิจำกกำรไถเอำหมิะออกโดยกำรใชด้ำวเทยีมเพือ่หำจุดของถนนแลว้ไถเพือ่ใหเ้ป็นถนนให ้
นักท่องเทีย่วไดข้ึน้ไปชมทัศนียภำพซึง่ไม่ไดเ้ห็นไดง้่ำยๆ ซึง่ก็จะเหมอืนมกี ำแพงหมิะสูงอยู่ทัง้สองขำ้ง
ทำง   (ชว่งกลำงเดอืน เมษำยน ถงึ ตน้เดอืน พฤษภำคม)  ควำมอลังกำรจำกธรรมชำต ิหมิะขำวโพลนตัด
กบัทอ้งฟ้ำสคีรำม ผำ่นป่ำสนทีม่อีำยกุวำ่ 1,000 ปี  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ นแบบเบนโตะ 
 เดนิทำงสู ่สถำนโีองซิำวำ่  น ำทำ่นโดยสำร รถโคช้ไฟฟ้ำปลอดมลพษิ ทะลอุโุมงคใ์ตภ้เูขำเป็น

ทำงยำวรวม 6.1 กโิลเมตร  เพือ่มำชมควำมอลังกำรของ เขือ่นคโุรเบะ เขือ่นขนำดยักษ์ทีม่คีวำมยำว
ของสนัเขือ่นถงึ 800 เมตร  ทำ่นสำมำรถเดนิชมววิทีโ่อฬำรตระกำรตำของเทอืกเขำแอลป์ได ้ ชมควำมแรง

ของน ้ำทีป่ลอ่ยออกจำกแอง่น ้ำเขยีวมรกตทีพ่วยพุง่สง่เสยีงดังสน่ันสูเ่บือ้งลำ่ง จำกนัน้น ำทำ่น น่ังกระเชำ้
ไฟฟ้ำ สูค่วำมตืน่เตน้อกีรปูแบบหนึง่ของกำรมำเยอืนเสน้ทำงเจแปนแอลป์ สูส่ถำนีคโุรเบะไดร่ำ ที่
รำบสงูบนไหล่เขำทีท่่ำนสำมำรถ ชมทัศนียภำพของชอ่งเขำทีเ่ป็นเหวลกึ สรำ้งควำมตืน่ตำตืน่
ใจยิง่แกนั่กทอ่งเทีย่วทกุคน  โดยน ำทำ่นน่ังกระเชำ้ขำ้มเหวลกึ  หรอืทีเ่รยีกวำ่  TATEYAMA  ROPEWAY  



 
 
 

 กระเชำ้ซึง่ใชส้ลงิของกระเชำ้จำกตน้ทำงถงึปลำยทำง โดยไมม่เีสำค ้ำคั่นกลำง เป็นทำงยำว 1,700 เมตร   

จงึไดฉ้ำยำว่ำ กระเชำ้พำโนรำม่ำ เปลี่ยนอริยิำบถกันสักเล็กนอ้ย ก่อนจะถงึไฮไลท์แห่งเสน้ทำงนี ้   
น ำท่ำนโดยสำร รถโคช้ไฟฟ้ำไรม้ลพษิทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขำทำเทยำม่ำที่สงูถงึ 3,015 
เมตร สงูเป็นทีส่องรองจำกภเูขำไฟฟจู ิ  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงทำคำยำมำ่ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำรสกุีเ้นือ้ฮดิะ 
 ( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์)  
 ชมิสดุยอดเนื้อฮดิะ รำคำเมอืงไทยกโิลละไม่ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท มำทำนแบบสกุีย้ำกีต้ำมแบบ

ฉบับชำวญีปุ่่ นขนำนแท ้เคีย้วไปละลำยในปำกไป  (ส ำหรับท่ำนทีไ่มรั่บประทำนเนื้อ จะจัดใหท้่ำน
รับประทำนอำหำร ประเภทอืน่แทน)   

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม  HIDA PLAZA HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

วันทีห่ำ้      เมอืงทำคำยำมำ่ – ทีท่ ำกำรอ ำเภอ ทำคำยำมำ่ จนิยะ – ลติเติล้เกยีวโต – ภัตตำคำร 
        เนือ้ฮดิะยำ่ง – หมูบ่ำ้นพืน้เมอืงฮดิะ – เมอืงนำโกยำ่ – ภัตตำคำรชำบ ูชำบ ู  
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนชม เมอืงทำคำยำมำ่   เขำ้ชม ทีท่ ำกำรอ ำเภอ ทำคำยำมำ่ จนิยะ อำคำรรัฐบำลเกำ่
เมอืงทำคำยำมำ่  ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ใหบ้คุคลทั่วไปไดเ้ขำ้ชม ซึง่ภำยในอำคำรหลังปัจจบุนันีแ้บง่เป็น
หลำยหอ้ง เชน่ พืน้ทีส่ว่นหอ้งพัก หอ้งครัว หอ้งอำบน ้ำ หอ้งท ำงำน และอกีมำกมำย  ในอดตีทีน่ีเ่คยเป็นที่
พ ำนักของท่ำนคำนำโมรผิูป้กครองเมอืงทำคำยำมำ่ กอ่นจะตกมำอยูภ่ำยใตก้ำรดูแลของโชกนุ โทขกุำว่ำ 
ในปี 1692   

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ลติเติล้เกยีวโต ตัง้อยู่ในหุบเขำเจแปนแอลป์ ตลอดเสน้ทำงท่ำนจะไดเ้ห็นควำม
งดงำมตระกำรตำของใบไมเ้ปลีย่นส ีอันจะเป็นควำมประทับใจไมรู่ล้มืของกำรเดนิทำงมำทัวรญ์ีปุ่่ นในครัง้นี ้
เป็นเมอืงเกำ่แก ่ทีย่งัคงอนุรักษ์อำรยธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี ในอดตีของชำวญีปุ่่ นไดอ้ยำ่งสมบรูณ์  



 
 
 

เป็นแหล่งรวมประวัตศิำสตร ์และยังคงควำมอดุมสมบรูณ์ของธรรมชำต ิอนังดงำม เงยีบและสงบ บำ้นเรอืน
สรำ้งดว้ยไมใ้นแบบโบรำณ ดเูกำ่แก ่เพรำะเป็นถิน่ทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยทรัพยำกรป่ำไม ้ตัง้แตใ่นสมยันำรำ 
เมอืงหลวงเก่ำแก่ยุคก่อนเกยีวโตและโตเกยีว  ชำ่งไมข้องเมอืงทำคำยำม่ำ ยังไดถู้กจำรกึว่ำเป็นชำ่งไม ้
ฝีมอืดมีชี ือ่เสยีงทีสุ่ด วชิำชำ่ง ซึง่เป็นประเพณีทีส่บืทอดกันมำยำวนำนของเมอืงนี้ เมอืงเกำ่แห่งนี้เต็มไป
ดว้ยบรรยำกำศของญีปุ่่ นโบรำณ เหมอืนพพิธิภณัฑม์ชีวีติกลำงแจง้ 

เทีย่ง              รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำรเนือ้ฮดิะยำ่ง    
 ( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์) 
 เนื้อฮดิะ เนื้อวัวทีม่ชี ือ่เสยีงอันดับหนึง่ของเมอืง อันเป็นตน้พันธุข์องวัวมัตสสึะกะ มำยำ่งในระดับ

ควำมสกุทีท่่ำนตอ้งกำร เมือ่เขำ้ปำกแลว้เคีย้วจะทรำบวำ่ เคีย้วไปละลำยในปำกไปเป็นแบบนี้เอง 
(ส ำหรับทำ่นทีไ่มรั่บประทำนเนือ้ จะจัดใหท้ำ่นรับประทำนอำหำร ประเภทอืน่แทน)  

  

เดนิทำงสู ่หมูบ่ำ้นพืน้เมอืงฮดิะ (Hida Folk Village)  ท่ำนจะไดพ้บกับบำ้นในแบบกัสโช-สคึุร ิซ ึง่

เป็นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้ำจำกค ำวำ่ กสัโช ซึง่แปลวำ่พนมมอืตำมรปูแบบของบำ้นทีห่ลังคำชนัถงึ 60 
องศำ มลีักษณะคลำ้ยสองมอืทีพ่นมเขำ้หำกัน ตัวบำ้นมคีวำมยำวประมำณ 18 เมตร และมคีวำมกวำ้ง 10 
เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสรำ้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว แตย่ังคงควำมแข็งแรงสำมำรถรองรับหมิะที่

ตกมำอยำ่งหนักในชว่งฤดหูนำวไดด้ ี  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงนำโกยำ่   

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำรชำบ ูชำบ ู
 เสริฟ์ในหมอ้เคลอืบฉนวนกันควำมรอ้น แยกเฉพำะแตล่ะกลุม่  เนื้อทีน่ ำมำลวกทัง้เนื้อวัวและเนื้อ

หม ูสไลดบ์ำงเฉียบขนำดมองทะล ุเพยีงจุม่ในน ้ำซปุเดอืดๆ ไมก่ีว่นิำทก็ีสกุไดท้ี ่และยังคงรสชำติ
ควำมหวำนของเนื้อไดอ้ย่ำงด ี ยิง่ไดน้ ้ำจิม้ทีม่ใีหเ้ลอืกทัง้น ้ำจิม้งำบดขน้ๆ และน ้ำจิม้เปรีย้วรสจัด    
ยิง่อรอ่ยจนแทบหยดุไมไ่ด ้ แตเ่พือ่ควำมสมบรูณ์แบบควรตบทำ้ยดว้ยอดูง้หรอืขำ้ว ใสใ่นหมอ้ชำบู
ของแตล่ะท่ำนทีม่นี ้ำซปุเขม้ขน้ เตมิผักนดิหน่อยแกเ้ลีย่น  เท่ำนี้ก็อ ิม่ตือ้สมบรูณ์แบบตำมครรลอง
ชำวอำทติยอ์ทัุยแท ้ๆ    

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม  NAGOYA TOKYU HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 

  

วันทีห่ก   แจ๊สดรมี นำกำชมิำ่ เอำทเ์ล็ต – ภัตตำคำรขำ้วหนำ้ปลำไหล – ยำ่นใจกลำงนำโกยำ่   
        หำ้งทำคำชมิำยำ่ – ออิอน ชอ้ปป้ิง เซน็เตอร ์– ภัตตำคำรสำรพัดป ู  
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

09.00 น.        น ำท่ำนเดนิทำงสู่ แจ๊สดรมี นำกำชมิ่ำ เอำทเ์ล็ต (Jazz Dream Nagashima Outlet)  หนึง่ใน 
Mitsui Outlet Park เป็น Outlet Mall ขนำดใหญ่  ใหท้่ำนอสิระเพลดิเพลนิกับกำรชอ้ปป้ิงรำ้นคำ้แบรนด์
เนมชัน้น ำ และรำ้นอำหำรญี่ปุ่ น และอำหำรนำนำชำตกิว่ำ 240 รำ้นเลยทีเดียว  ที่นี่ถือเป็นเอำท์เล็ตที่มี
ขนำดใหญ่อกีแห่งหนึง่ในญี่ปุ่ นมคีวำมใหญ่ประมำณ 39,000 ตำรำงเมตร  และถูกออกแบบใหม้ลีักษณะ
คลำ้ยกบัเมอืงนวิออรล์นีส ์ซึง่เป็นเมอืงทำ่ทำงตะวันตกของอเมรกิำ             

13.00 น.         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำรขำ้วหนำ้ปลำไหล 
   ( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์) 

ชมิปลำไหลทีส่บืทอดกำรท ำมำนำนกวำ่ 90 ปี หนังกรอบเนือ้นุ่ม 
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น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ย่ำนใจกลำงเมอืงนำโกย่ำ  สูส่ถำนีรถไฟเจอำรน์ำโกยำ่  หำ้งทำคำชมิำย่ำ 
แหล่งรวมกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ มำกมำย  ไม่ว่ำจะเป็นสนิคำ้แบรนด์เนม  ของกนิ  ขนมญี่ปุ่ นทุกชนิด   

ของฝำก ทีท่ำ่นสำมำรถเลอืกอยำ่งสบำยใจ   แวะ ออิอน ชอ้ปป้ิง เซน็เตอร ์ซือ้สนิคำ้ของฝำกกอ่น
กลับกรงุเทพ 

18.30 น.        รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำรสำรพัดป ู
 ( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์) 
 ภัตตำคำรทีม่ชี ือ่เสยีงไดรั้บควำมนยิมสงูสดุในประเทศญีปุ่่ น ทุกเมนูลว้นท ำมำจำกปู น ำมำปรุงใน

แบบตำ่งๆ ของญีปุ่่ น  ทำ่นจะประทับใจในควำมสด อรอ่ย  

 สมควรแกเ่วลำ  น ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นำมบนินำโกยำ่ 
21.30 น. เตรยีมตัวเชค็อนิทีเ่คำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิไทย 

  

วันทีเ่จ็ด      นำโกยำ่ – กรงุเทพฯ 
00.30 น.      เหนิฟ้ำสูก่รงุเทพฯ  โดยสำยกำรบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 647 
04.30 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อตัรำคำ่บรกิำร    
ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น      ทำ่นละ  79,900    บำท 
เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี 1 ทำ่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น      ทำ่นละ  77,900  บำท 
เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี 1 ทำ่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  (มเีตยีงเสรมิ)   ทำ่นละ  72,900  บำท 
เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี 1 ทำ่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ทำ่นละ  69,900  บำท 
พักหอ้งเดีย่ว เพิม่               ทำ่นละ  16,000  บำท 
 

**** คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิ และอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ ณ วนัที ่20 กมุภำพันธ ์2561 อำจเปลีย่นแปลง 
ตำมสภำวะตลำดน ้ำมนัโลกทีป่ระกำศโดยสำยกำรบนิ  ทำงบรษัิทฯ อำจจะตอ้งมกีำรปรับตำมประกำศของ 
สำยกำรบนิ **** 
 

อตัรำนีร้วม 
* คำ่พำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร  * คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิตำมรำยกำร 
* คำ่อำหำรตำมรำยกำร    * คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร 
* คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่   * คำ่ขนกระเป๋ำเดนิทำง ทำ่นละ 1 ใบ (ไมเ่กนิ 30 กก.) 
* คำ่หอ้งพกัโรงแรม 2 ทำ่นตอ่หอ้ง  * คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 
* คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรำนีไ้มร่วม 
* คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง    
* คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่โทรศพัท,์ ซกัรดี 
* คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % จำกคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งประเทศ   
* คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวร ์ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนยีมในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วทัว่โลกยดึถอื ปฏบิตัติำมกนัมำ  
ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 
 

กำรช ำระเงนิ   

1)  ทำงบรษัิทฯ ขอรับเงนิมดัจ ำกำรจอง  20,000  บำท/ทำ่น 
2)  สว่นทีเ่หลอืช ำระทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย  15  วันท ำกำร 
3)  ทำ่นทีต่อ้งกำรออกใบเสร็จในนำมนติบิคุคล ตอ้งแจง้พนักงำนขำยทรำบลว่งหนำ้ มฉิะนัน้ ทำงบรษัิทฯ  
ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ำกบัภำษียอ้นหลัง 
 

กำรยกเลกิ        
-  ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทกุกรณี  
-  กอ่นเดนิทำงภำยใน 15 วนัท ำกำร บรษัิทฯมคีวำมจ ำเป็นตอ้งหัก 50% ของรำคำคำ่ทัวร ์ 
-  ภำยใน 15 วันท ำกำรกอ่นกำรเดนิทำง  ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด  
   (โดยทำ่นไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคนืได)้ 
 

 หมำยเหต ุ              
 1)   รำยกำรทอ่งเทีย่วและอำหำร อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมหำกมเีหตจุ ำเป็น    
 2)   บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนกำรทอ่งเทีย่ว สำยกำรบนิ และตัวแทนกำรทอ่งเทีย่วตำ่งประเทศ ซึง่ไมอ่ำจรับผดิชอบตอ่ควำม
 เสยีหำยต่ำงๆ ทีอ่ยูเ่หนือกำรควบคุมกำรควบคุมของเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯ  อำท ิ กำรนัดหยดุงำน  กำรจลำจล  เปลีย่นแปลง
 ก ำหนดเวลำในกำรตำรำงบนิ  ภัยธรรมชำต ิ ฯลฯ  หรอืค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้  ทัง้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม  เชน่  กำร
 เจ็บป่วย  กำรถกูท ำรำ้ย  กำรสญูหำย  ควำมลำ่ชำ้  หรอื จำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ ฯลฯ  และกำรตอบปฏเิสธกำรเขำ้และออกเมอืง
 ของเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้หรอืออกเมอืง  อันเนื่องมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย หรอืเอกสำรกำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอืกำรถูก
 ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ   
 3)   ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงหำกผูเ้ดนิทำง ( ผูใ้หญ ่) จ ำนวนไมถ่งึ 15 ทำ่น 
 4)   เมือ่ทำ่นจองทัวรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้  หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขำ้งตน้ 

 
หำกทำ่นใดสนใจซือ้ประกนัสขุภำพเพิม่เตมิส ำหรับกำรเดนิทำง 

สำมำรถตดิตอ่พนักงำนขำยไดท้ี ่02-712-5757 
 
 
 



 
 
 

ใบจองกำรเดนิทำง 

        “ ก ำแพงหมิะทำเทยำมะ พงิคม์อสทุง่ชบิะซำกรุะ ” 
      ( ก ำหนดกำรเดนิทำง 14 - 20 พฤษภำคม 2561 ) 

 

ชือ่-นำมสกลุ  ผูจ้อง นำย/นำง/นำงสำว_______________________นำมสกลุ________________________ 

บำ้นเลขที_่_______ซอย______________ถนน_________________ต ำบล/แขวง____________________ 

อ ำเภอ/เขต______________________จังหวดั________________________รหัสไปรษณีย_์___________ 

โทรศัพท_์___________________มอืถอื______________________โทรสำร_______________________           

E-mail_________________________________________ 

           รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล ์ 

(ROP) 

แพอ้าหาร 

ชือ่ - สกลุ ขอ้มลูตดิตอ่ ไมท่านอาหาร 

1 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

2 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

3 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

4 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

5 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

         ทา่นทราบโปรแกรมจากแหลง่ใด     
         O www.rhinishtravel.com   O รำยกำรครอบจักรวำล       O จดหมำยขำ่วไรนน์ชิ   O FACEBOOK   O อืน่ๆ ระบ.ุ.............................. 

          

กำรช ำระคำ่มดัจ ำทัวร ์  ทำ่นละ  20,000  บำท 
จ ำนวน ………… ทำ่น   รวมเป็นเงนิ …………………… บำท (…………………………………………………) 

   ผูใ้หญ ่จ ำนวน        __________ ทำ่น      หอ้ง SINGLE  __________ หอ้ง 

   เด็กพักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น           __________ ทำ่น      หอ้ง TWIN     __________ หอ้ง 

   เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น (มเีตยีงเสรมิ)       __________ ทำ่น      หอ้ง TRIPPLE __________ หอ้ง 

           เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  (ไมม่เีตยีงเสรมิ)      __________ ทำ่น       

 

 
 
 
 

 
 

 

โอนเงนิจอง   บจก. ไรนน์ชิ  
ธนำคำรไทยพำณชิย ์   สำขำทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ัญช ี  042-2-75926-9 
 

หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรณุาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่ 0-2392-0670 
1. สลปิธนำคำรถงึ   คณุ ……………………………………………… 
2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้ำงบรษัิทไปรับเอกสำรและพำสปอรต์ของทำ่น 
3. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูเ้ดนิทำง 
4. ใบประวตัผิูเ้ดนิทำง 

 


