
#13069 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา โตเกียว 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ นั่งกระเชาชินโฮทากะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา โตเกียว ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ กระเชาชินโฮทากะ
คามิโคจิ สะพานคัปปาบาชิ ชิระคะบะ มัตสึโมโต สวนผลไมโกเท็มบะ เอาทเล็ต
ทะเลสาบยามานาคะโกะ โอชิโนะฮักไก ชินจูกุ วัดอาซะกุซะ หางอิออน ออนเซ็น



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ -
ออนเซ็น   

Hida Plaza Hotel
หรือเทียบเทา

3 กระเชาไฟฟาชินโฮทากะโรปเวย (ชินโฮดากะ) - คามิโคจิ - สะพานคัปปะ - ออน
เซ็น   

Ikenotaira Hotel
หรือเทียบเทา

4 ปราสาทมัตสึโมโต - สวนผลไม - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - ทะเลสาบยามานา
กาโกะ - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fujimatsuzono
Hotel หรือเทียบเทา

5 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ยานชินจูกุ   
Shinagawa Prince
Hotel หรือเทียบเทา

6 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 ฿61,500 ฿55,500 ฿49,500 ฿10,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - หมูบานชิราคาวาโกะ -
เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สาย
การบินไทย เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.05 น. ออกเดินทางสู เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร เมืองนาโกยา หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

จากนั้นนําทานไปยัง เมืองชิราคาวาโกะ เพ่ือเท่ียวชม หมูบานชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซ่ึงยังคงอนุรักษบานสไตล
ญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิมและยังไดรับเลือกจากองคกรยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก ซ่ึงบานในสไตลกัสโซ – สึคุริ จะมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดีและรูปรางของ
หลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโซ”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา

เท่ียวชม ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ ท่ียังคงอนุรักษบานเรือนและสภาพแวดลอมสมัยเอโดะไวไดเป็นอยางดี โดยทานจะไดชมการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมพรอมเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในสไตลญ่ีป ุนแทๆ อีกท้ังใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
อันเกาแกแสนคลาสสิก

ค่ํา

่



รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาสูท่ีพัก Hida Plaza Hotel หรือเทียบเทา

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

ชิราคาวาโกะ

 เชา

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

 บาย

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

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

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Hida Plaza Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 3 กระเชาไฟฟาชินโฮทากะโรปเวย (ชินโฮดากะ) - คามิโคจิ - สะพาน
คัปปะ - ออนเซน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน น่ังกระเชาชินโฮทากะ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) เป็นหน่ึงในกระเชาท่ีเป็นเอกลักษณท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน
มีระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศน ท่ีงดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะและยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ
นอกจากน้ียังเป็นภูเขาท่ีสูงเป็นอันดับสามของญ่ีป ุน ซ่ึงจุดเดนของกระเชาแหงน้ี คือ มีขนาดใหญและสีสันอันสดใส

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู คามิโคจิ เป็นแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีทิวทัศนภูเขาท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน มี
ฉากหลังอันงดงามของเทือกเขาแอลปและความงดงามของแมน้ําอาซุสะ สีฟาอมเขียวอยูเบื้องลาง ซ่ึงเปิดใหบริการเฉพาะชวง
กลางเดือนหรือปลายเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กอนจะปิดใหบริการในชวงฤดูหนาว

จากนั้นนําทานชม สะพานคัปปาบาชิ เป็นสะพานแขวนท่ีอยูเหนือแมน้ําอาซุสะใจกลางของเมืองคามิโคจิ ใหทานไดเก็บภาพ
ทิวทัศน ท่ีสวยงาม

จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง เมืองชิระคะบะ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาสูท่ีพัก Ikenotaira Hotel หรือเทียบเทา

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

กระเชาไฟฟาชินโฮทากะโรปเวย (ชินโฮดากะ)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาขึ้นเขาแรก ของประเทศญ่ีป ุนท่ีสรางขึ้นมาแบบสองชั้น ท่ีใหสามารถขนคนได
เยอะ เพ่ือขึ้นยอดเขาท่ีสูงเป็นอันดับสามของญ่ีป ุน เป็นกระเชาในทาคายามา ซ่ึงมีกระเชา
แบบสองชั้น ซ่ึงตั้งอยูในเขตโรงแรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คามิโคจิ บาย

เสนทางคามิโคจิ” หรือหลายคนเรียกวา "สวิตเซอรแลนดญ่ีป ุน" ถือเป็นมงกุฎอัญมณีแหง
เทือกเขาแอลปญ่ีป ุน เพราะวาท่ีน่ีเป็นจุดชมทัศนียภาพอันงดงาม ซ่ึงสูงกวาระดับน้ําทะเล
ถึง 1,500 เมตร โดยมีความงดงามของแมน้ําอาซึซะ ท่ีมีสีสะทอนจากผืนน้ําดานลางเป็นสี
ฟาอมเขียว



วันท่ี 4 ปราสาทมัตสึโมโตะ - สวนผลไม - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเล็ต -
ทะเลสาบยามานากาโกะ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

 หมายเหตุ น่ังกระเชาชินโฮทากะ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ

สะพานคัปปะ
ท่ีน่ีเป็นสะพานสัญลักษณของคามิโคจิ มีลักษณะเป็นสะพานแชวนท่ีทําจากไม สะพานน้ี
จะทอดยาวขามแมน้ําอะซึสะ เมื่อเดินขามจะสามารถเห็นผืนน้ําสะทอนกับเทือกเขาโฮทะ
เกะอันงดงามได

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Ikenotaira Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทมัตสึโมโต เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นในปีค.ศ.1504
ระหวางชวงโกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกําแพงหิน และคูน้ํารอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็นปราสาท
ด้ังเดิมท่ีสามารถรอดพนจากการถูกทําลายดวยเพลิงสงครามมาไดจนถึงปัจจุบัน บางครั้งปราสาทหลังน้ีก็ถูกเรียกวา “ปราสาท
อีกา” หรือปราสาทดํา น่ันก็เพราะดานนอกของปราสาทไดใชสีดําเป็นสีหลักในการกอสรางน่ันเอง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สวนผลไม สัมผัสประสบการณเก็บผลไมตามฤดูกาล
มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอรรี่ (เก็บแบบไมอ้ัน)

มิถุนายน – ตนกรกฎาคม เป็นฤดูกาลของเชอรรี่ (เก็บแบบไมอ้ัน)

กรกฎาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม)

กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุน (เก็บแบบไมอ้ัน)

ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอปเป้ิล สาล่ี และลูกพลับ (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม)

จากนั้นนําทานเดินทางสู โกเท็มบะ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนท่ีดังไปท่ัวโลก เลือกซ้ือกระเปา
แบรนดเนมย่ีหอดัง เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู รองเทาแฟชั่น

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู ทะเลสาบยามานาคะโกะ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาสูท่ีพัก Fujimatsuzono Hotel หรือเทียบเทา

่ ่ ้ ่



ใหทานไดอ่ิมหนําสําราญกับบุฟเฟตอาหารนานาชนิดสไตลญ่ีป ุน ไมวาจะเป็นขาปูยักษ, ซูชิ และขาวป้ันหนาตางๆ พรอมเพ่ิม
รสชาติดวยวาซาบิตนตํารับ หรือจะเป็นเทมปุระท่ีทอดจนกรอบนารับประทานท่ีเสิรฟผักเครื่องเคียง นอกจากน้ียังมีซารุโซบะ
เสนเหนียวน ุมรสชาติเย่ียม, ขาวราดแกงกระหรี่, ขาวผัดญ่ีป ุน, ไขตุน และมิโซะซุป ***

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น ----

ปราสาทมัตสึโมโต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนผลไม

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต

ทะเลสาบยามานากาโกะ

 บาย

สามารถชมสวนผลไม และเลือกซ้ือ ชิมความอรอย หรือเก็บผลไมสดๆไดจากตน

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

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

บุฟเฟตขาปูยักษ คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน



วันท่ี 5 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ยานชินจูกุ

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ 

 Fujimatsuzono Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม หมูบานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) จุดทองเท่ียวท่ีสรางเป็นหมูบานเล็กๆ และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
และแหลงรวบรวมของฝากพ้ืนเมือง เชน ผลิตภัณฑแปรรูปจากชาเขียว ผลไมอบแหง และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ีภายใน
หมูบานยังมีบอน้ําแรธรรมชาติใหทานไดลองด่ืมกันอีก

จากนําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ใหทานไดล้ิมรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยมเต็มอ่ิมกับเน้ือหมู เน้ือวัว ท่ีคัดสรรมาอยางดี ลวกพรอมผักสดใหมและเตาหู
แสนอรอย ทานคูกับขาวสวยรอนๆ เสิรฟพรอมน้ําจ้ิมรสเด็ด และซอฟดริ้งแบบไมอ้ัน

นําทานเดินทางสู ยานชินจูกุ เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อของกรุงโตเกียว ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคานานาชนิด
รานรอยเยน, แบรนดเนม, อุปกรณ, อิเล็กทรอนิกส, ซานริโอช็อป, เสื้อผานําสมัย, กระเปา, รองเทาวัยรุนอยางโอนิทสึกะไท
เกอร และเครื่องสําอางยอดนิยมอยาง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย

นําทานเขาสูท่ีพัก Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเทา

***หมายเหตุ !! สําหรับลูกคาท่ีตองการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพ่ิม 2,500 บาท ตอหอง/ตอ
คืน และหองมีจํานวนจํากัด***

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
 เชา  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



 หมายเหตุ

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

รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย

หมายเหตุ !! สําหรับลูกคาท่ีตองการพักหองแบบเตียงใหญนอน 2 คน (DBL) จะมีคาใชจายเพ่ิม 2,500 บาท ตอหอง/ตอคืน
และหองมีจํานวนจํากัด

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู

ยานชินจูกุ บาย

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

 คํ่า  Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําชม วัดอาซากุซะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคําท่ีชาวญ่ีป ุนนิยมมาสักการะบูชา และ
พากันมาเท่ียวชมความย่ิงใหญของโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

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

ไดเวลาอันสมควร เดินทางสู สนามบินนาริตะ

17.25 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677

ค่ํา

21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนาริตะ

 บาย

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
หมายเหตุ: 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
 

การชําระเงิน
สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ

10,000 บาท

ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

อัตรานี้รวม:
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 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัดให
เป็นตน

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
 



วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
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)
 

การยกเลิก
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




