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NT392
ทวัรญ์ปีุ่ น โอซากา้ อาราชยิามา่ ทาคายามา่ คามโิคจ ิฟจู ิชมใบไมเ้ปลยีนส ี7 วัน 4 คนื ( TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 7 วัน 4 คนื ,

MATSUMOTO TOKYU TEI HOTEL  , GIFU MIYAKO HOTEL  , FUJINOBOU KAEN HOTEL

ชมมรดกโลกวหิารใหญ่ “วัดโทไดจ”ิ ณ เมอืงนารา พรอ้มกวางนอ้ยคอยตอ้นรับ
รนืรมยช์มทวิทศัน์ดว้ยการนัง "รถไฟสายโรแมนตกิ" ถอืวา่เป็นเสน่หข์องรถไฟเกา่นี

ชมหมูบ่า้นมรดกโลก “ชริาคาวาโกะ” อยูท่า่มกลางหบุเขาทอีดุมสมบรูณ์
ชมทศันียภาพอนังดงามดุจภาพวาด “คามโิคจ”ิ ซงึไดรั้บการขนานนามวา่ สวสิเซอรแ์ลนดแ์ดนญปีุ่ น
ชม "ปราสาทมตัสโึมโต"้ สัญลักษณ์ของเมอืง และไดช้อืวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาททมีคีวามสวยงามทสีุด
สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรอืโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาช ิณ อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลาย แชน่ ้าํแรอ่อนเซ็น+บฟุเฟ่ตเ์มนูขาปยูกัษ์ อมิไมอ่นั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิคนัไซ

20.00 น.
พรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D โดย สายการบนิไทย เจา้หนา้ที
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขนึเครือง



23.30 น.
เหริฟ้าสู ่ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 622 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถนิจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2
ชวัโมง)

วนัทสีอง
เมอืงนารา - วดัโทไดจ ิ- ปราสาทโอซากา้ - ตลาดคโุรมง - ยา่นชนิไซบาชิ

07.00 น.
เดนิทางถงึสนามบนิคันไซ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงนารา” เมอืงหลวงเกา่ของญปีุ่ น เพอืชม “วดัโทไดจ”ิ สรา้งขนึในปี 743 เพอืแสดงบญุญาธกิารของพระจักรพรรดญิปีุ่ น
ผา่นซุม้ประต ู“นนัไดมง” ทใีชเ้สารองรับถงึ 18 ตน้ ดา้นลา่งม ี“ทวารบาล” ทแีกะสลักจากไมไ้ดอ้ย่างวจิติร งดงาม

เขา้ชม “วหิารไมท้ใีหญท่สีดุในโลก” ภายในเป็นทปีระดษิฐานของ “พระไวโรจนะ” ทมีคีวามสงู 16 เมตรและหนักถงึ 500 ตัน
ตัววหิารหลังปัจจบัุนถูกสรา้งขนึใหม่ในปี 1706 เนืองจากของเดมินันถูกไฟไหม ้โดยมขีนาดเพยีง1 ใน 3 ของวหิารหลังเดมิ
และระหวา่งทางเดนิสูว่หิารแหง่นี และเพลดิเพลนิกับความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้ับฝงูกวางมากมายทปีลอ่ยใหอ้ยู่ตามธรรมชาตทิี
“สวนกวาง” 

จากนันนําทา่นชม “ปราสาทโอซากา้” (ชมดา้นนอกไม่รวมคา่เขา้ปราสาท) สรา้งขนึเพอืเป็นทอียู่ของเจา้เมอืงในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมทัีงหมด
8 ชนั ตังอยู่บนเนนิเขาทไีดม้กีารสํารวจและพบวา่เคยเป็นทตัีงของพระราชวังโบราณมากอ่น ลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิแกรนติขนาดมหมึา
และคนู ้าํขนาดใหญ่ เพอืป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่“ตลาดคโุรมง” เป็นตลาดทมีชีอืเสยีงและเกา่แกม่ากทสีดุแหง่หนงึของเมอืงโอซากา้
จนไดรั้บสมญานามวา่เป็นครัวของโอซากา้กันเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิเล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2
ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่ง  ๆขายทังของสดและแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และอาหารพนืเมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกัน
อย่างของสดเชน่ ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และแบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปรุะ เป็นตน้ 

จากนันนําทา่นสู ่“ชนิไซบาช”ิ ย่านชอ้ปปิงชอืดังของเมอืงโอซากา้ เพลดิเพลนิกับการ ชอ้ปปิงไรช้ดีจํากัดบนถนนความยาวกวา่ 2 กโิลเมตร
ซงึมรีา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันตลอดสองขา้งทาง กับสนิคา้มากมาย ทังเสอืผา้เก๋ๆ  กระเป๋าน่ารัก  ๆรองเทา้แฟชนัสวย  ๆเครืองสําอาง
และสนิคา้ IT ทังหลาย Ipod กลอ้ง นาฬกิา Mp3 มใีหเ้ลอืกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้นี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร)

ทพีกั
KKR HOTEL OSAKA***หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัทสีาม
ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- ปราสาททองคนิคาคจุ ิ- เมอืงอาราชยิามา่ - รถไฟสายโรแมนตกิ - ป่าไผ ่- สะพานโทเก็ตสเึคยีว - มสิอุ ิแจส๊ดรมี
เอา้ทเ์ล็ต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่“ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร”ิ
หรือทคีนไทยชอบเรียกกันวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จงิจอกเป็นศาลเจา้ชนิโต(Shinto)ทมีคีวามสําคัญแหง่หนงึของเมอืงเกยีวโต(Kyoto)
มชีอืเสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate)
หรือเสาประตสูแีดงทเีรียงตัวกันขา้งหลังศาลเจา้จํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทังภเูขาอนิาร ิทผีูค้นเชอืกันวา่เป็นภเูขาศักสทิธ์
โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบรูณ์ การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ
และมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ูก่าย(บา้งก็วา่ทา่นชอบแปลงร่างเป็นจงิจอก) จงึสามารถพบเห็นรูปปันจงิจอกมากมายดว้ยเชน่กัน
ศาลเจา้แหง่นีมคีวามเกา่แกม่ากถูกสรา้งขนึตังแตก่อ่นสรา้งเมอืงเกยีวโตซะอกี คาดกันวา่จะเป็นชว่งประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พันปีมาแลว้ 



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“ปราสาททอง” หรือเรียกกันวา่ “คนิคาคจุ”ิ ปราสาททสีรา้งขนึเพอืเป็นทอียู่ของโชกนุในสมัยโบราณ
ตังตระหงา่นกลางสระน ้าํ โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ์ปีุ่ นโบราณทไีดรั้บการดแูลและอนุรักษ์ไวอ้ย่างดเียียม
ตัวปราสาทโดดเดน่ดว้ยสทีองสอ่งประกายระยับยามกระทบแสงอาทติย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืน ้าํคลา้ยกับมปีราสาทใตน้ ้าํอกีหนงึหลัง
ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพอย่างใกลช้ดิกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงอาราชยิามา่” เพอืเดนิทางไปสมัผัสกับ “รถไฟสายโรแมนตกิ (Sagano Romantic Train)”
เสน่หข์องรถไฟเกา่สดุคลาสสคินีมมีุมมองทน่ีารืนรมยข์องทวิทัศนต์ลอดเสน้ทาง ทา่นจะไดช้มความงามของแมกไม ้โตรกผา ภเูขา
เรียบแม่น ้าํโฮซกูาวา ดว้ยบรรยากาศสดุโรแมนตกิ

**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ชว่งเทศกาลทอ่งเทยีว เชน่ ใบไมเ้ปลยีนส,ี ซากรุะ เป็นตน้ อาจเปลยีนไปนังรถไฟ JR ทอ้งถนิแทน**
(ความสวยงามของสสีนัใบไม.้..ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)

จากนันนําทา่นชมความสวยงาม ร่มรืน ของทวิไผ ่อันเขยีวขจ ีนับหมนืตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ(่Bamboo Groves)”
เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทตัีดผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดนิเลน่ใหบ้รรยากาศทแีปลกและหาไดย้าก
ยงิถา้ชว่งไหนทมีแีสงอาทติยร์อดผา่นตัวป่าไผล่งมายังพนืดา้นลา่งก็จะยงิสวยมาก
โดยเฉพาะถา้มลีมพัดมาพรอ้มกันก็จะเป็นเสยีงกงิกา้นของตน้ไผก่ระทบกันไปมา บรเิวณใกล ้ๆ จะเป็นรา้นขายของพนืเมอืงททํีามาจากตน้ไม ้เชน่
ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรือเสอืเสอืสานจากไผ ่เป็นรา้นดังเดมิของคนทอ้งถนิ รา้นขายของฝาก ของทรีะลกึตา่งๆ
ซงึอยู่ระหวา่งสองขา้งทาง กอ่นทเีราจะนําทา่นชม “สะพานโทเก็ตสเึคยีว(Togetsukyo Bridge)” หรือนยิมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge”
เป็นเสมอืนสญัลักษ์ของอาราชยิาม่า ถูกสรา้งขนึในสมัยเฮอันและมกีารบรูณะซอ่มแซมอยู่เรืองๆ
สะพานนีมคีวามสวยงามอย่างมากเพราะดา้นหลังนันเป็นภเูขาสงูใหญ่และดา้นลา่งเป็นแม่น ้าํททัีงสองฝัง เป็นบรเิวณทชีาวญปีุ่ นชนืชอบ
และเลอืงลอืวา่เป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุอกีแหง่ในเกยีวโต 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“มสิอุ ิแจส๊ดรมี เอา้ทเ์ล็ต” ซงึเป็น Outlet Malll ดว้ยพนืทกีวา่ 39,300 ตารางเมตร
ทนีีจงึรวบรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมชนันําและรา้นอาหารญปีุ่ น ทมีชีอืเสยีงไวม้ากกวา่ 240 รา้น นอกจากนีก็จะมสีว่นนังพักเทา้
นังพักผอ่นหลังเดนิชอ้ปปิงมาเหนือย  ๆกวา่ 200 ทนัีง ใหท้า่นไดซ้อืสนิคา้มากมายในราคาลดพเิศษ
ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้และของฝากไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร)

ทพีกั
YOKKAICHI MIYAKO HOTEL ***หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัทสีี
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่จนิยะ (ดา้นนอก)+ ยา่นซนัมาชซูิจ ิ- คามโิคจิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลก “หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ” นําทา่นชมสถานทพีเิศษสดุ
ซงึแสดงถงึความสามารถและพยายามของชนชาตญิปีุ่ นโบราณ หมู่บา้นทไีดรั้บเลอืกจากองคก์าร ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมอืปี ค.ศ. 1995
ทา่นจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึรุ ิซงึเป็นแบบญปีุ่ นดังเดมิ ชอืนีไดม้าจากคําวา่ กัสโช ซงึแปลวา่พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทหีลังคาชนัถงึ
60 องศา มลัีกษณะคลา้ยสองมอืทพีนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร
ซงึโครงสรา้งของบา้นสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตตั่วเดยีว แตยั่งคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทตีกมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ี
ใหอ้สิระทา่นเดนิชมความสวยงามของหมู่บา้นแหง่นีตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นสู ่“ทาคายามา่จนิยะ” หรือ จวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามาในอดตี (ไม่รวมคา่เขา้ชมดา้นใน) เป็นทังททํีางาน
และทอียู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูโตกกุาวา่ ในสมัยเอโดะ หรือกวา่ 300
ปีทแีลว้ ใหท้า่นเลอืกชมและซอืสนิคา้พนืเมอืง ณ “เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจู”ิ ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารักๆ
ทยัีงคงอนุรักษ์รูปแบบของบา้นโบราณ และกลนิไอในสมัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ 



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“คามโิคจ”ิ นับไดว้า่เป็นสถานทพัีกผอ่นทมีชีอืเสยีงอย่างยงิ ดว้ยทัศนียภาพงดงามทธีรรมชาตไิดส้รรสรา้งขนึ
ซงึไดรั้บการขนานนามวา่ สวสิเซอรแ์ลนดแ์ดนญปีุ่ น ทแีหง่นีในสมัยกอ่นยังไม่เป็นทรีูจั้กกันอย่างแพร่หลายนัก กระทังปลายครสิตศ์ตวรรษท ี19
มชิชนันารีชาวอังกฤษชอื นายวอลเตอร ์เวสตัน ไดค้น้พบสถานทแีหง่นีและไดเ้ขยีนแนะนําเมอืงคามโิคจใินหนังสอืของเขา
จนกระทังปัจจบัุนจงึกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีง ซงึทา่นสามารถเพลดิเพลนิกับทวิทัศนข์องสะพานคัปปะบาชิ
สญัลักษณ์ของคามโิคจทิทีอดขา้มแม่น ้าํอะซสึะ เป็นสะพานแขวนนททํีาจากไม ้หากยืนบนสะพานจะสามารถมองเห็นเทอืกเขายะเกะตะเกะ
และเทอืกเขาโฮตากะทางดา้นเหนือสวยงามมาก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
OKADA RYOKAN ***หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

พเิศษ! ณ โรงแรมทพัีกแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับการอาบน ้าํแร่ หรือ เรียกอกีอย่างวา่ออนนเซ็น เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้ การอาบน ้าํแร่
จะทําให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมอืยลา้ และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอกีดว้ย

วนัทหีา้
ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นนอก) - ไรว่าซาบไิดโอะ - ภเูขาไฟฟจู ิ- โอชโินะ ฮคัไค - ออนเซ็น+ขาปูยกัษไ์มอ่นั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม “ปราสาทมตัสโึมโต”้ (ชมดา้นนอก) สญัลักษณ์ของเมอืง และไดช้อืวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาททมีคีวามสวยงามทสีดุของญปีุ่ น
ทสีามารถรอดพน้การถูกทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจบัุน ตัวปราสาทมผีนัง ททีาดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาวา่ ปราสาทอกีาดํา ยงิ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“ไรว่าซาบไิดโอะ” ตนืตาตนืใจกับ “ตน้วาซาบ”ิมากมาย พรอ้มเรียนรูถ้งึขันตอนการเพาะปลกูและการนํามาทําเป็นอาหาร
ทา่นสามารถเลอืกซอืขนมและของทรีะลกึททํีามาจากวาซาบสิด  ๆหรือจะเลอืกชมิ “ไอศกรีมรสวาซาบ”ิ
รสชาตดัิงเดมิทเีป็นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนีเทา่นัน อสิระใหท้า่นไดบั้นทกึภาพความงามของแปลงวาซาบติามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นขนึสู ่“ภเูขาไฟฟจู”ิ ทตัีงตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
นําทา่นขนึชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(หรือชนัสงูสดุททีางอุทยานฯอนุญาตใหข้นึไดใ้นวันนันๆ)
เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟ 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“โอชโินะฮคัไค” บอ่น ้าํทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิทใีชเ้วลาอันยาวนานในการไหลลงมาสูพ่นืดนิ
และซมึไปยังบอ่น ้าํแตล่ะบอ่ ดังนันน ้าํทอียู่ในบอ่ จะเป็นน ้าํทใีสสะอาด และสดชนืมาก ในปี 1985 สถานทแีหง่นียังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100
อันดับ แหลง่น ้าํจากธรรมชาตทิดีทีสีดุของญปีุ่ นอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปยัูกษ์ อันขนึชอืของญปีุ่ น แบบไม่อัน

ทพีกั
FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

พเิศษ! ณ โรงแรมทพัีกแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับการอาบน ้าํแร่ หรือ เรียกอกีอย่างวา่ออนนเซ็น เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้ การอาบน ้าํแร่
จะทําให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมอืยลา้ และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอกีดว้ย

วนัทหีก
ฮาโกเน ่– หบุเขาโอวาคดุาน(ิไขดํ่า) - ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- มหานครโตเกยีว - วดัอาซากุสะ+ถา่ยภาพโตเกยีวสกายทร ี-
ยา่นชนิจกูุ - ออิอนพลาซา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่“ฮาโกเน”่ เพอื เดนิทางสู ่“หบุเขาโอวาคดุาน”ิ (โดยรถบัส) หบุเขานรก
ทเีกดิขนึจากการปะทขุนึมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เมอืหลายพันปีกอ่น ทําใหเ้กดิบอ่น ้าํรอ้นผดุขนึมาจากใตด้นิ
น ้าํและควันเหลา่นีจะมสีว่นผสมของกํามะถันอยู่ดว้ยโดยความรอ้นของน ้าํทผีดุขนึมานันสามารถตม้ไขใ่หส้กุไดเ้ลยทเีดยีว
และไขท่ตีม้จากบอ่นีเปลอืกของไขจ่ะมสีดํีาสนทิซงึคนญปีุ่ นเชอืกันวา่ “กนิไขดํ่าหนงึฟองจะทําใหอ้ายุยืนขนึเจ็ดปี” และนําทา่น
“ลอ่งเรอืโจรสลดั” (ลอ่งสนั 10 นาท)ี ยังบรเิวณ “ทะเลสาบอาช”ิ
เพอืใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศธรรมชาตแิละชมความงามของทะเลสาบน ้าํจดืขนาดใหญ่ทเีกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมอืกวา่ 3,000 ปีทแีลว้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” ใหท้กุทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ” วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่
“ถนนนากามเิซะ” ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ 

และนําทกุทา่นเดนิ ถ่ายรูปคูก่ับ แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าํสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี(Tokyo Sky tree)
หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีมคีวามสงู 634 เมตร
สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซงึมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา
มคีวามสงู 553 เมตร ... ทวิทัศนข์อง
“หอคอยโตเกยีวสกายทรี”ทบีรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

จากนันนําทา่นสู ่“ยา่นชนิจกูุ” ย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนงึของกรุงโตเกยีว ทา่นจะไดพ้บกับหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นขายของเป็นพัน  ๆรา้น
ซงึจะมผีูค้นนับหมนืเดนิกันขวักไขว ่ถอืเป็นจดุนัดพบยอดนยิมอกีดว้ย เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้มากมาย อาท ิเครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป,
นาฬกิา, เสอืผา้, รองเทา้แฟชนั และเครืองสําอาง เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับการ “เลอืกชมและซอื” สนิคา้ตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่“ออิอนพลาซา่” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้นานาชนดิ ไม่วา่จะเป็นขนมญปีุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนดิใน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต
อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับการ “เลอืกชมและซอื” สนิคา้ตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร)

สมควรแกเ่วลา เดนิทางสู ่“สนามบนิฮาเนดะ” เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับ

วนัทเีจ็ด
สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

02.20 น.
เหริฟ้าสูเ่มอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 661

04.50 น.
เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี14 พฤศจกิายน 2561 เวลา 14:49 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทรีะบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวร์

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัทสีายการบนิเรยีกเกบ็ (คาํนวณ ณ วันท  ี30/5/2561)

• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• โรงแรมทพีกัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน)

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง ***ไมคุ่ม้ครองเดก็อายตุ่าํกวา่ 1เดอืน วงเงนิทุนชวีติท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รกัษาพยาบาลอบุัตเิหต ุ500,000
บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดนิทาง

• การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น

• น ้าํดมืทญีปีุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 5 วัน)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้

• คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทบีรษัิทจัดให ้ในรายการทัวร์

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน)

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่เปลยีนแปลงตวั กรณไีป-กลบัไมพ่รอ้มคณะ หรอืเปลยีนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท )ี

กรณุาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชัดเจนของคนเดนิทางแทน
• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิในภายหลงั

• คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพมิเตมิตามความพงึพอใจ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ประเภทท่องเทยีวระยะสนั (สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ

เงอืนไขการสํารองทนัีง / ชําระเงนิ / การยกเลกิ
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 10,000 บาท

• สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมดัจําท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมดัจําท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• เนอืงดว้ยไมต่อ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ทางบรษัิทฯ จะไมท่ําการเกบ็เอกสารจรงิใดๆ รบกวนสง่เอกสารเป็น สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทชีัดเจน
และมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนพรอ้มระบุหอ้งนอน, อาหารทไีมส่ามารถทานได,้ ทนัีงทตีอ้งการ, และเลขทสีะสมไมลค์วรแจง้พรอ้มสาํรองทนัีง หรอื
15 วันกอ่นการเดนิทาง (เป็นอยา่งชา้)



เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงราคาในกรณทีมีผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึจํานวนทรีะบุ

• กรณที่านมกีารเดนิทางดว้ยตวัเครอืงบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วันทสีาํรองทนัีง หากไมม่กีารแจง้เรอืงไว ้
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทเีกดิขนึจากตวัเครอืงบนิดงักลา่วได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และภาษีตวัทุกชนดิเพมิ หากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยทมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นนัน
ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศเรมิบังคบัใชใ้นวันท  ี1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้15 วัน
(หากผูย้นืประสงคจ์ะพาํนักในประเทศญปีุ่ นเกนิ 15 วัน หรอืไปทํางาน หรอืมวีัตถปุระสงคอ์นืๆ จะตอ้งยนืขอวซีา่ตามปกต)ิ

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม
ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอนืๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ
สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทวีางไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯ
จะทําหนา้ทปีระสานงานและเจา้หนา้ทจีะทําการตดิตอ่ช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
แตจ่ะทําหนา้ทชี่วยเหลอืเจรจา แตอ่าํนาจสทิธขิาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ
การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่ง ๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมอืเกดิการสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง
แตจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้
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