
#12975 ทัวรญ่ีปุน โอซากา โตเกียว 6 วัน 4 เทศกาลชมใบไม
เปล่ียนสีพรอมซากุระ เทศกาลโมมิจิไคโร คืน TG
ทัวรญี่ปุน โอซากา โตเกียว นาโกยา โอบาระ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ ยานฮิ
กาชิยามา นาบานะโนะซาโต หุบเขาโครังเค ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ยานชินจูกุ อิสระชอป
ปงหรือซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด วัดอาซากุสะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ยานฮิกาชิ
ยามา - นาบานะ โนะ ซาโตะ   

HOTEL
INTERNATIONAL
NAGOYA หรือเทียบเทา

3 สวนโอบาระ - เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแดง - หุบเขาโครันเค - โก
เท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

FUJINOBOU KAEN
HOTEL หรือเทียบเทา

4 ภูเขาไฟฟูจิ - โมมิจิ ไคโร (เสนทางเมเป้ิลคาวาคูชิโกะ) - โตเกียว - ยานชินจูกุ   
SUNSHINE CITY
PRINCE HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
SUNSHINE CITY
PRINCE HOTEL หรือ
เทียบเทา

6 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - นาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 ฿49,900 ฿44,900 ฿39,900 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ
- ยานฮิกาชิยามา - นาบานะ โนะ ซาโตะ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สาย
การบินไทย เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.05 น. เดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร

จากนั้นเดินทางสู จังหวัดเกียวโต เป็นจังหวัดหน่ึงในภูมิภาคคันไซ (Kansai)

นําทานไปยัง ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ใหทานสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุมประตูสีสม) นับหมื่น คลายอุโมงคท่ีมี
ความงดงาม ท่ีน่ียังเป็นศาลเจาท่ีมีผูคนจํานวนมากมายสักการะขอพร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟตชาบู สไตลญ่ีป ุน)

นําทานเขาชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุน และทางยูเนสโกไดบันทึกใหวัดแหงน้ี
ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกดวย อาคารท่ีมีชื่อเสียงของวัดแหงน้ีก็คืออาคารไมขนาดใหญ
ภายนอกทําใหบริเวณน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูตางๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแดงท่ีขึ้นชื่อ
ของเกียวโตอีกดวย ***ตั้งแตเดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2017 จะมีการปิดซอมแซมในสวนของอาคารหลัก จนถึงปี ค.ศ. 2020***

ใหทานเพลิดเพลินกับ ยานฮิกาชิยามา แหลงเดินเลนชอปป้ิง สองขางทางเต็มไปดวยรานคา รานขนมมากมาย เสนหของยาน
น้ีก็คือรูปแบบอาคารบานเรือนรานคาท่ียังคงความเกาแก เป็นถนนทางเดินท่ีสองขางทางจะมีอาคารไมทรงโบราณแบบญ่ีป ุน
ด้ังเดิม

้ ่ ่ ่ ่ ่ ่



จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนดอกไม นาบานะ โนะซาโตะ พรอมชมการประดับไฟท่ีย่ิงใหญท่ีสุด สําหรับท่ีน่ี ถือเป็นสถานท่ี
ทองเท่ียวยอดนิยมซ่ึงมีดอกไมสวยๆ มากมายพรอมหลากหลายกวา 40 ชนิด ซ่ึงรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาว
กระจาย) ซ่ึงเบงบานตามฤดูกาล ในชวงฤดูหนาว ท่ีน่ีจะมีการจัดงานประดับไฟท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน ซ่ึงรวมถึงการประดับไฟใน
อุโมงค “The Tunnel of Lights” นอกจากน้ีภายในสวน ยังมีรานอาหารไวคอยตอนรับนักทองเท่ียวอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัยภายในสวน พรอมคูปองมูลคา 1,000 เยน

ท่ีพัก HOTEL INTERNATIONAL NAGOYA หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคันไซ

เกียวโต

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดคิโยมิสึ

ยานฮิกาชิยามา

 บาย

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบท้ังหมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ

ยานฮิกาชิยามา ยานชุมชนเกาเเกของเมืองเกียวโตท่ีมีมาตั้งเเตยุคเอโดะ สองขางทางเต็ม
ไปดวย อาคารบานเรือน อาคารไมทรงโบราณแบบญ่ีป ุนด้ังเดิม รานคา รานกาแฟ ราน
อาหาร ท่ีมีการตกแตงรานไวอยางสวยงาม นอกจากนั้นแถบน้ียังมีรานขายเครื่องถวยชาม
และของฝากอ่ืนๆ ท่ีหาไดยาก สามารถซ้ือกลับไปเป็นขอฝากได



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนโอบาระ - เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแดง - หุบเขาโครันเค
- โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเล็ต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

***ตั้งแตเดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2017 จะมีการปิดซอมแซมในสวนของอาคารหลัก จนถึงปี ค.ศ. 2020***

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัยภายในสวน พรอมคูปองมูลคา 1,000 เยน

นาบานะ โนะ ซาโตะ
เป็นสวนท่ีจัดแสดงสวนยามค่ําคืนในฤดูหนาวดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซ่ึง
ทําใหเป็นสถานท่ียอดนิยมของคูรักท้ังปี ซ่ึงไฮไลทหลักของท่ีน่ีเลยก็คืออุโมงคประดับไฟท่ี
มีความยาวประมาณ 600 เมตร ท่ีมองดูเหมือนอุโมงคแหงสวรรคท่ีใครๆ ก็ไมควรพลาดท่ี
จะมีถายรูปในอุโมงคแหงน้ี

 คํ่า  HOTEL INTERNATIONAL NAGOYA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองโอบาระ เพ่ือชมเทศกาลใบไมเปล่ียนสีพรอมกับซากุระ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) งานเทศกาลท่ีสามารถชม
ดอกซากุระท่ีออกดอกพรอมกับใบไมแดง ท่ีจัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีรานอาหารแผงลอยสไตลญ่ีป ุนตั้ง
ขายในบริเวณงานอีกดวย และทานจะไดพบกับตน Shikizakura

นําทานชมใบไมเปล่ียนสีท่ี หุบเขาโครังเค หุบเขาท่ีติดภูเขาอิอิโมริ ขึ้นชื่อวาเป็นจุดท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงสําหรับชมใบไมเปล่ียนสี
ในฤดูใบไมรวงของภูมิภาคน้ี ซ่ึงเต็มไปดวยตนเมเป้ิล ทิวทัศนของใบไมสีแดงเหลืองจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือน-ปลายเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี มีสะพานไมไทเกะสึเคียวสะพานสัญลักษณประจําโครังเคท่ีเป็นจุดถายภาพท่ีงดงามใหทานไดชม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟตป้ิงยาง)

นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเมียม เอาทเล็ต ท่ีมีสินคาแบรนดเนมท้ังจากในประเทศ และตางประเทศมากมาย กวา 200
แบรนด อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายสินคาท่ีถูกใจไปพรอมกับอ่ิมเอมกับบรรยากาศท่ีดูเหมือนกับอยูใน
อเมริกาเหนือ

ค่ํา

ท่ีพัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอ่ิมหนําสําราญกับบุฟเฟตอาหารนานาชนิดสไตลญ่ีป ุน ไมวาจะ
เป็นขาปูยักษ ซูชิ ขาวป้ันหนาตางๆ

สวนโอบาระ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนโอบาระ (สวนซากุระ 4 ฤดู) เป็นสถานท่ีท่ีทานสามารถชมใบไมแดงไปพรอมกับดอก
ซากุระในชวงปลายปีได โดยจุดเดนของท่ีน่ีก็คือสีสันของใบเมเป้ิลท่ีตัดกับสีชมพูของดอก
ซากุระทําใหเป็นสวนท่ีมีความสวยงามอยางมาก ซ่ึงซากุระของท่ีน่ีเป็นซากุระพันธุท่ีมีชื่อ
วา SHIKI ZAKURA (FOUR SEASON CHERRY BLOSSOM) ท่ีจะบานสองครั้ง
ใน 1 ปี คือ ฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมรวง



วันท่ี 4 ภูเขาไฟฟูจิ - โมมิจิ ไคโร (เสนทางเมเปลคาวาคูชิโกะ) - โตเกียว -
ยานชินจูกุ

เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแดง

หุบเขาโครันเค

เทศกาลท่ีจัดขึ้นทุกปี เน่ืองดวยตนซากุระในบริเวณน้ีเป็นสายพันธุท่ีออกดอกได 2 ครั้ง
ตอปี จึงทําใหเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียว ท่ีชื่นชอบความงดงามของสีสันของใบไม
เปล่ียนสี

เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ สูง 254 เมตร ใกลเมืองนาโงยา ขึ้นชื่อวาเป็นจุดท่ีดีท่ีสุดแหง
หน่ึงสําหรับชมใบไมเปล่ียนสีในฤดูใบไมรวงของภูมิภาคชุบุ และเป็นท่ีตั้งของวัดโคจาคุ
จิ(Kojakuji Temple) รอบๆวัดจะเต็มไปดวยตนเมเป้ิล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร บุฟเฟตป้ิงยาง

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต บาย

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชั้นนําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) สัญลักษณของประเทศญ่ีป ุน ชมความงามของภูเขาไฟ
ศักดิส์ิทธิ ์และสวยงามจนไดรับการยกยองวาเป็นภูเขาไฟท่ีสวยท่ีสุดในโลก ไดรับรองจากองคกร UNESCO ใหเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวมรดกโลกดานวัฒนธรรม

นําทานเดินทางเขาสู เทศกาลโมมิจิ ไคโร (อุโมงคใบเมเป้ิล) จุดชมใบไมเปล่ียนท่ีสวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากุจิ ตนเมเป้ิล
ท่ีขึ้นอยูท้ัง 2 ฝ่ังของคลองน้ําจะเปล่ียนสีท้ังสม และแดง ทานจะไดชมใบเมเป้ิลท้ังบนตนและใบท่ีรวงหลนบนพ้ืน ท่ีน่ีจึงดู
เหมือนกับเป็นอุโมงคใบเมเป้ิล

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เซ็ทอาหารญ่ีป ุน)

เดินทางสูมหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน

จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานชินจูกุ ซ่ึงเป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือ
สินคานานาชนิด

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

โมมิจิ ไคโร (เสนทางเมเปลคาวาคูชิโกะ)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

เป็นอุโมงคทางเดินสายตนเมเปิล ตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบคาวากุ
จิโกะ เลียบแมน้ําสายเกา Nashikawa เป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสีท่ีสวยสุดโรแมนติกแหง
หน่ึงในแถบภูเขาฟูจิ โดยชวงท่ีงดงามท่ีสุดจะเป็นปลายฤดูใบไมรวงท่ีมีใบไมรวงหลนลง
มากองตามทางแมน้ําปกคลุมจนกลายเป็นสีสมแดงไปท่ัวท้ังบริเวณ และในชวงกลางคืน
จะมีการประดับไฟใหไดชมกันอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เซ็ทอาหารญ่ีป ุน

โตเกียว บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

วันท่ี 6

 หมายเหตุ

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

โรงแรมอยูในยานใจกลางเมือง หองขนาด 16.6 ตร.ม.

รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นใหทานไดเลือก อิสระชอปป้ิง หรือ ซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด รวมคาเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผูใหญจายเพ่ิม
3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท)

บาย

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

เชิญทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงหรือสนุกสนานกันอยางตอเน่ืองกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแลนด

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับ
รานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา



วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - นาริตะ - อิออนนาริตะ - ทา
อากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจา แมกวนอิมทองคําท่ีชาวญ่ีป ุนนิยมมาสักการะ
บูชา และพากันมาเท่ียวชมความย่ิงใหญของโคมไฟขนาดยักษ

จากนั้นนําทานเดินทางเขา เมืองนาริตะ ใหทานอิสระกับยานชอปป้ิงของเมืองนาริตะ

ท่ีหางสรรพสินคา ชื่อดัง หางอิออน แหลงใหญรวบรวมสินคาหลากหลายชนิดรอใหทานเลือกซ้ือ ใหทานอิสระในการเลือกซ้ือ
ของฝาก และสินคาท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุนกอนกลับกรุงเทพฯ ได

บาย

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ

17.30 น. ออกเดินทางเพ่ือกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677

ค่ํา

22.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

นาริตะ

อิออนนาริตะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ เป็นสถานท่ีตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

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

 บาย



 หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวร และชําระคามัดจํา

- การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดิน
ทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทานโดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง

- ทางบริษัทฯไมมีน้ําด่ืมบริการ (ประเทศญ่ีป ุนสามารถหาน้ําด่ืมไดสะดวก)

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆ ท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แต บางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการ
เดินทางทุกครั้ง) 

- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดิน
ทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง,  ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียว
บิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง
 

การชําระเงิน
- สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ

10,000 บาท

- ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

- หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบินและ 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 
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัด
ให เป็นตน

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมตอทาน

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

- คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
 



วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
ตั๋วเครื่องบิน

- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได 

- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

- กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนิน
ไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

- ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับ
ทางสายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
เปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

- ทางสายการบินไมรับจองท่ีน่ัง (LONG LEG) ลูกคาท่ีประสงคท่ีน่ังตรงน้ี ทางลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคานเตอรเช็คอินดวย
ตัวทานเองในวันเดินทางท่ีสนามบิน

- สายการบินไทยกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 20 กก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแล
ของทานน้ําหนักไมเกิน 7 กก. และมีความ กวาง+ยาว+สูงไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการบิน
อ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

- การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได   50 % สวนสายการบินอ่ืนๆใน
เครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์อง
สายการบิน

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบ

การยกเลิก
1. การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ

วันจันทร - อาทิตย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

2. หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทาง
บริษัท จะดําเนินการเปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋ว
เครื่องบินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ แลพไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

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


