


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ศาลเจาอัตสึตะ - กุโจ - ออนเซ็น GUJO HACHIMAN
HOTEL หรือเทียบเทา

3 สวนฮิรุกะโนะโคเก็น - ชิราคาวาโกะ - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ออน
เซ็น

TONAMI ROYAL
HOTEL หรือเทียบเทา

4 กระเชาไฟฟาทาเทยามา - เข่ือนคุโรเบะ - สถานีโองิซาวา -
ทะเลสาบยามานากาโกะ - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น

FUJIMATSUZONO
HOTEL หรือเทียบเทา

5 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ยานชินจูกุ
HEIHAN TSUKIJI
GINZA GRANDE
HOTEL หรือเทียบเทา

6 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริ
ตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

9 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 ฿62,900 ฿56,900 ฿50,500 ฿10,500



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถ
ทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวง
หนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา
20.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สาย

การบินไทย เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เชา
00.05 น. ออกเดินทางสู เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชุบุเซ็นแทร เมืองนาโกยา หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู ศาลเจาอัตสึตะ เป็นศาลเจาใหญรองจากศาลเจาอิเสะ ในทุกปีจะมีผูมาสักการะประมาณ 6,500,000 คน
โดยสิ่งสักการะของศาลเจาแหงน้ี คือ ดาบคุซานางิ ซ่ึงเป็นหน่ึงในสามเครื่องราชกกุธภัณฑศักดิส์ิทธิป์ระจําจักรพรรดิญ่ีป ุน และ
ยังมีกําแพงท่ีโชกุนโอดะ โนบุนางะ ถวายใหศาลเจาตามท่ีเคยไดอธิษฐานขอพรใหไดรับชัยชนะในปีค.ศ. 1560 พิพิธภัณฑในศาล
เจา มีการจัดแสดงสิ่งของซ่ึงมีประวัติความเป็นมาประมาณ 6,000 ชิ้น

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองกุโจ ซ่ึงเป็นศูนยกลางการผลิตอาหารจําลองมานานหลายทศวรรษ ปัจจุบันผลิตจํานวนมากถึงกวาครึ่ง
ของตลาดอาหารจําลองญ่ีป ุน และใหทานไดทดลองทําอาหารจําลอง โดยมีผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําพรอมรับอาหารจําลองท่ีทํา
เป็นท่ีระลึก

ค่ํา
นําทานพักท่ี GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเทา



เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

มีความสําคัญเป็นอันดับสองของศาลเจาท่ัวประเทศญ่ีป ุน รองจากศาลเจาใหญแหงเมืองอิ
เสะ (Ise) จังหวัดมิเอะ เพราะเป็นศาลเจาท่ีสรางถวายแดองคพระจักรพรรดิ และเป็น
สถานท่ีเก็บรักษาพระแสงดาบคุชานางิ ซ่ึงเป็นหน่ึงในสามของสมบัติประจําราชวงศดอก
เบญจมาศ

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูเกือบกึ่งกลางจังหวัดกิฟุ ตอนบนของกระแสน้ํานะกะระ หน่ึงใน 3 ธาร
น้ําบริสุทธิท่ี์ใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน มีการทําอาหารจําลอง คือ สิ่งท่ีทําเลียนแบบหนาตาอาหาร
ขึ้นมาใหเหมือนจริง โดยเรามักจะพบบอยๆบริเวณหนารานอาหารญ่ีป ุน ในตอนน้ีท่ีเมืองกุ
โจฮะจิมังนั้นการทําอาหารจําลองกําลังเป็นท่ีนิยมอยางมาก เป็นเมืองท่ีมีชือเสียงเรื่อง
ความงามพิสุทธิข์องสายน้ําใส เมื่อเดินชมเมืองท่ีใหบรรยากาศยอนยุคสูสมัยเอโดะ

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ฮิรุกะโนะโคเก็น ท่ีถูกแปลงโฉมให
เป็นสวนโคเคียในชวงหนารอน ใหทานเดินเลนถายรูปชม
วิวท่ีสวนอันสดใสรายลอมไปดวยสีเขียวขจีจากตนโคเคีย
และเปล่ียนผันเป็นสีแดงสวยงามในชวงฤดูใบไมรวง

จากนั้นนําทานไปยัง หมูบานชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิ
โรยามะ) ซ่ึงยังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม

และยังไดรับ

เลือกจากองคกรยูเนสโกใหเป็น

มรดกโลก ใน
เดือนธันวาคม

ปี 1995 ซ่ึงบานในสไตลกัสโซ – สึคุริ
จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร
ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของ

บานสามารถรองรับ
หิมะท่ีตกหนักในชวง

ฤดูหนาวไดดีและรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโซ”

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! ใหทานล้ิมรสอาหารพ้ืนเมืองสุดพิเศษท่ีหารับประทานภูมิภาคอ่ืนไมได “โฮ

บะมิโซะ” หมูหรือเน้ือยางบนใบแมกโนเลียแหงสีน้ําตาลบนเตาเล็กทานคูกับปลาอายุ เครื่องเคียง น้ําซุปและขาวสวยรอนๆ

นําทานเขาสู ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ ท่ียังคงอนุรักษบานเรือนและสภาพแวดลอมสมัยเอโดะไวไดเป็นอยางดี โดยทานจะได
ชมการดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมพรอมเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในสไตลญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศอันเกาแกแสนคลาสสิก จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองทานามิ

ค่ํา
นําทานพักท่ี TONAMI ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู โฮบะมิโซะ



เป็นพ้ืนท่ีสวนอันสวยงามท่ีมีไฮไลทคือทุงตนโคเคียประมาณ 10,000 ตน ซ่ึงจะเปล่ียนสี
ทุกฤดู อยางเชนเป็นสีเขียวในฤดูรอนและเปล่ียนเป็นสีแดงในฤดูใบไมรวงท่ีเรียกไดวา
เป็นจุดถายรูปสุดชิคจุดหน่ึงของกิฟู บริเวณรอบๆ มีพ้ืนท่ีกิจกรรมกลางแจงตางๆ รอให
บริการนักทองเท่ียว ซ่ึงมีท้ังซิปไลน ปีนตนไม และอ่ืนๆ

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 TONAMI ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา

เชา
รับประทาน

อาหาร
เชา ณ

หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชม เสนทางสายอัล
ไพนทาเตยามา - คุโรเบะ เป็นเสนทาง

ธรรมชาติท่ีตั้งอยู
ระหวางรอยตอของ
จังหวัดโทยามะและ
จังหวัดนากาโนะ พาด

ผานวิวทิวทัศน ท่ีสลับซับซอนของเทือกเขาแอลปหรือท่ีหลายๆ คนนิยมเรียกกันติดปากวา เจแปนแอลป

นําทานน่ัง เคเบิลคารทาเตยามะ (ท่ีสถานีทาเตยามะ-ราบบิโจไดระ) เป็นทางว่ิงเสนทางเดียวท่ีมีความสูงระดับ 500 เมตร จาก
นั้นน่ัง Highland Bus (ท่ีราบบิโจไดระ - มูโรโด) ทานจะไดพบกับทัศนียภาพจากทิวเขาสูงถึง 1500 เมตร โดยมีตนไมขนาด
ใหญในปาท่ีราบสูง กําแพงหิมะและแนวทิวเขาทุกท่ีของท่ีน่ีลวนเป็นเสนทางมีชื่อดานภูมิประเทศท้ังสิ้น

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานน่ัง รถบัสรางไฟฟาลอดอุโมงค (มูโรโด - สถานีไดกันโบะ) ดวยระดับความสูง 2450 เมตร รถบัสน้ีจะว่ิงลอดในอุโมงค
ของเขาทาเตยามะ (ความสูง 3015 เมตร) โดยใชพลังกระแสไฟฟาเป็นแรงขับเคล่ือน ดังนั้นจึงปราศจากควันและปลอดภัย

จากนั้นนําทุกทาน น่ังกระเชาไฟฟาทาเตยามะ (สถานีไดกันโบะ – ท่ีราบคุโรเบะไดระ) โดยน่ังกระเชาขามหุบเขาเป็นระยะทาง
1,700 เมตร เสนทางน้ีจะไดชมวิวธรรมชาติสวยๆ พรอมกับความตื่นเตนของการขึ้นกระเชา

นําทานเท่ียวชม เขื่อนคุโรเบะ ท่ีมีความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตัวเขื่อนมีความสูง 186 เมตร เป็นเขื่อนคอนกรีต
แบบโคงท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีโอกิซาวา เพ่ือ น่ังรถบัสรางไฟฟาลอดอุโมงคคันเด็น (เขื่อนคุโรเบะ - สถานีโองิซาวะ)



ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู ยามานาคาโกะ

ค่ํา
นําทานพักท่ี FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

ใหทานไดอ่ิมหนําสําราญกับบุฟเฟตอาหารนานาชนิดสไตลญ่ีป ุน ไมวาจะเป็นขาปูยักษ, ซูชิ ขาวป้ันหนาตางๆ พรอมเพ่ิม
รสชาติดวยวาซาบิตนตํารับ หรือจะเป็นเทมปุระท่ีทอดจนกรอบนารับประทานท่ีเสิรฟผักเครื่องเคียง

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใส มีน้ํามีนวล และยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาท่ีนําชมเสนทางสายอัลไพนทาเทยามา คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของเจแปนแอ
ลป เป็นเสนทางธรรมชาติท่ีตั้งอยูระหวางรอยตอของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ
ประเทศญ่ีป ุน พาดผานวิวทิวทัศน ท่ีสลับซับซอนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน หรือท่ีรูจักกันวา
เจแปนแอลป

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เขื่อนน้ีมีความสูง 186 เมตร ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ใชเวลากอสราง
นาน 7 ปี โดยใชสําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญแหงหน่ึงของเสนทางทาเทยามา คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) อีก
ดวย ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยน้ําออกจากเขื่อนทุก
วัน ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามภาพหน่ึง

เป็นสถานีท่ีสามารถตอรถบัสและรถรางซ่ึงเป็นเสนทาง Japan Alps เป็นสถานีรถบัส
และรถรางท่ีอยูเป็นสวนหน่ึงของเสนทาง Japan Alps ซ่ึงชื่อมท้ังของเสนทางท้ังบัสและ
รถราง

เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูทางเชิงเขาฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เกิดจากการประ
ทุของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากทะเลสาบยามานากาโกะ แลวยังมีทะเลสาบขนาดใหญอ่ืนๆอีก
รวมแลวมีทะเลสาบท้ังสิ้น 5 แหง ตั้งอยูท่ีเชิงเขาทางทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เรียงตัวกัน
เป็นรูปโคง เรียกทะเลสาบท้ัง 5 แหงน้ีวา "ฟูจิโงะโกะ (Fujigoko)" หรือทะเลสาบฟูจิท้ัง 5

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ

หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะ
ฮักไก เป็นจุดทองเท่ียวท่ีสรางเป็นหมู
บานเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และ



รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

แหลงรวบรวมของฝากพ้ืนเมือง อาทิ ผลิตภัณฑแปรรูปจากชาเขียว,
ผลไมอบแหง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ภายในหมูบานแหงน้ี และยังมี

บอน้ําแรธรรมชาติ ให
ทานไดลองด่ืมกันอีกดวย

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ใหทานไดล้ิมรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอ่ิมกับเน้ือหมู เน้ือวัว ท่ีคัดสรรมา

อยางดี ลวกพรอมผักสดใหมและเตาหูแสนอรอยทานคูกับขาวสวยรอนๆ เสิรฟพรอมน้ําจ้ิมรสเด็ด และซอฟดริ้งแบบไมอ้ัน

นําทานเดินทางสู เมืองโตเกียว เพ่ือเขาสู ยานชินจูกุ เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อของกรุงโตเกียว ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
เลือกซ้ือสินคานานาชนิด รานรอยเยน, สินคาแบรนดเนม, อุปกรณ, อิเล็กทรอนิกส, ซานริโอช็อป, เสื้อผานําสมัย, กระเปา,
รองเทาวัยรุนอยางโอนิทสึกะไทเกอรและเครื่องสําอางคยอดนิยมอยาง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย

นําทานพักท่ี HEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE HOTEL หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูเกรดพรีเมี่ยม

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

HEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE HOTEL หรือ
เทียบเทา

เชา
รับประทาน

อาหารเชา ณ
หองอาหารของโรงแรม



รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตาม
อัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน
(ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ใน

ประเทศตอ
โปรดแจงให

บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการ
ปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

นําทุกทานชม วัด
อาซะกุซา เป็นวัดท่ีเกา

แกท่ีสุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคําท่ี ชาวญ่ีป ุนนิยมมาสักการะบูชาและพากันมาเท่ียวชมความย่ิงใหญ
ของโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

ใหทานอิสระกับยานชอปป้ิงของเมืองนาริตะท่ีหางสรรพสินคาชื่อดังอยาง หางอิออน เป็นแหลงรวบรวมสินคาหลากหลาย
ชนิดรอใหทานเลือกซ้ือ อาทิ เสื้อผาแฟชั่น นําสมัย กระเปา รองเทา เครื่องสําอางค ของท่ีระลึก เครื่องใชไฟฟาหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เป็นตน

ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบินนาริตะ

17.25 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677

ค่ํา
21.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระคามัดจํา
การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดินทาง

หากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง

โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดิน
ทางทุกครั้ง) 

เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดินทาง
อาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน
และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ
10,000 บาท

ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทานั้น

คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทานั้น

คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให
เป็นตน

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
 

พาสสปอรตจะตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได 

และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนินได
ภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับทาง
สายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
เปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

ทางสายการบินไมรับจองท่ีน่ัง (LONG LEG) ลูกคาท่ีประสงคท่ีน่ังตรงน้ี ทางลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคานเตอรเช็คอินดวยตัว
ทานเองในวันเดินทางท่ีสนามบิน

สายการบินไทยกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 20 ก.ก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแล
ของทานน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการบิน
อ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได 50 % สวนสายการบินอ่ืนๆในเครือ
STAR ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์องสายการ
บิน

ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทาง
สายการบินได)

การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ วัน
จันทร - อาทิตย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
จะดําเนินการเปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋วเครื่อง
บินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกกอนวันเดินทาง 
นอยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรท้ังหมด 100%

11-15 วันเก็บคาทัวร  50%

16-30 วัน เก็บคามัดจําท้ังหมด 100%

31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%

มากกวา 45 วัน คืนเงินท้ังหมด

หมายเหตุ ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน โณง
แรม รานอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ีระบุไว
ท้ังหมด


