
#15822 ทัวรญ่ีปุน โอซากา โตเกียว 6 วัน 4 คืน ภูเขาไฟฟูจิ
วัดอาซากุสะ ชมซากุระแมนํ้าซาไก บิน TG
ทัวรญี่ปุน โอซากา โตเกียว ศาลเจานัมบะยาซากะ พิพิธภัณฑสัตวนํ้า หางโดทง
พลาซา ตลาดเชาทาคายามา ชิราคาวาโกะ หมูบานนินจา ชินจูกุ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - ปราสาทโอซากา - ศาลเจานัมบะยาซากะ - ยานอุเมะดะ -
พิพิธภัณฑสัตวน้ํานิฟุเรรุ - หางโดทงพลาซา - หางโดทงพลาซา - ยานชินไซบาชิ - กิฟุ -
ออนเซ็น

  

Hida
Takayama
Washington
Hotel Plaza
หรือเทียบเทา

3 ทาคายามา - ตลาดเชาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ -
ซากุระริมแมน้ําซาไก - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ยามานาชิ - บุฟเฟต
ขาปูยักษ - ออนเซ็น

  
Just One
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - หมูบานนินจาโอชิโนะ - โตเกียว - ยานชินจู
กุ   

Shinjuku
Prince Hotel
หรือเทียบเทา

5 ยานกินซา - ยานอาคิฮาบารา - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียว
สกายทรี   

Keisei
Miramare
Hotel หรือเทียบ
เทา

6 ฟารมสตรอเบอรร่ี - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64 ฿49,990 ฿49,990 ฿49,990 ฿8,990



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - ปราสาทโอซากา - ศาลเจานัมบะยาซากะ -
ยานอุเมะดะ - พิพิธภัณฑสัตวน้ํานิฟุเรรุ - หางโดทงพลาซา -
หางโดทงพลาซา - ยานชินไซบาชิ - กิฟุ - ออนเซ็น

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 สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร C ประตูทางเขาเบอร 1-2 สาย
การบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ

23.59 น. นําคณะออกเดินทางสู ประเทศญ่ีป ุน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

07.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ จังหวัดโอซากา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือ
สัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําทานขึ้นรถโคชเพ่ือเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ถายภาพดานนอก) ปราสาทโอซากา แลนดมารกอันดับหน่ึงของเมืองโอซาก
าท่ีไมวาใครก็ตองมาเยือน นับเป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซากาดวยความย่ิงใหญอลังการของตัว
ปราสาทท่ีมีถึง 8 ชั้น หอมลอมดวยกําแพงหิน คูน้ํา ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ มองแลวดูตัดกับความ
เป็นเมืองทันสมัยท่ีอยูรายลอมจากตึกอาคารทันสมัย

นําทานสู ศาลเจานัมบะ ยาซากะ มีเอกลักษณท่ีโดดเดนอยางหัวสิงโตป้ันหนาตาดุดันขนาดใหญตั้งอยูดานหนา ดวยความสูง
17 เมตร ความกวาง 11 เมตรและความลึก 7 เมตร โดยเชื่อกันวาปากของสิงโตตัวใหญนั้นจะสามารถกลืนกินสิ่งไมดีตางๆ ปัด
เปาความชั่วรายใหหายไปและนําพามาโชคลาภเขามา ซ่ึงกลายเป็นท่ีนิยมสําหรับนักทองเท่ียวท่ีจะมาสักการะขอพระเรื่องการเรียน
หรือดานการงานใหเกิดความสําเร็จตามท่ีมุงหวัง

นําทานสู ตึกอูเมะดะสกาย (ถายภาพดานนอก) หรือรูจักกันในชื่อ New Umeda City ตั้งอยูภายในยานใจกลางเมืองโอซา
กาน่ันเอง ดวยความสูงของตัวอาคารถึง173 เมตร จึงนับไดวาเป็นสถาปัตยกรรมอาคารสูงท่ีงดงามในยานคิตะของโอซากา อีกท้ัง

่ ่ ่ ่



ยังเป็นจุดชมวิวอันเล่ืองชื่อท่ีถาใครอยากชมวิวทิวทัศนของเมืองโอซกามุมสูงงามๆน่ีตองมาใหได ภายในอาคารชมวิวอูเมะดะสกา
ยนั้นมีท้ังหมดสองอาคาร ซ่ึงจะมีจุดชมวิวท่ีบนสวนลอยชั้นท่ี 39

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสัตวน้ํา NIFREL AQUAZOO สุดล้ําแหงใหมท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูภายในอาคาร Expo
City ท่ีเป็นอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวฮอตฮิตใหมลาสุดของเมืองโอซากา การันตีความฮอทดวยการควาอันดับ 1 จาก TripAdvisor
ใหเป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําอันดับ 1 ในเอเชีย เป็นสวนสัตวแนวใหมท่ีไมไดจัดแสดงสัตวน้ําแบบท่ัวๆไปแตเป็นการนําเสนอดวย
รูปแบบเทคโนโลยี Interactive สุดล้ําสมัยแบบเห็นแลวตองวาว

นําทานเดินทางสู หางโดทงพลาซา (ตึกซูโม) แหลงชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอ ดวยรูปแบบอาคารท่ีทันสมัยบวกกับท่ีตั้งซ่ึง
อยูติดกับถนนใหญ ทําใหมีความโดดเดนสะดุดตาจนกลายเป็นจุดนัดพบแหงใหมของยานน้ีไปแลว และเป็นแหลงชอปป้ิงมอลลท่ี
เนนรานคาปลอดภาษี โดยบริเวณชั้น 1 จะเป็นรานนาฬิกา, เครื่องประดับ, แวนตา, รานจําหนายสุรา และรานอาหาร

จากนั้นใหทุกทาน ชอปป้ิงตามอัธยาศัยยานชินไซบาชิ ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองโอซากา เรียกไดวาเป็นยานยอดสุดฮอตของ
เหลานักทองเท่ียวเลยก็วาได บอกเลยวาถามาโอซากาแลวไมมาเท่ียวยานน้ีถือวามาไมถึง เน่ืองจากเป็นยานศูนยกลางการชอปป้ิง
ท่ีใหญท่ีสุดของเมืองโอซากาและภูมิภาคคันไซ แถมยังมีแลนดมารกของเมืองอยางเจาปายกลูลิโกะอยูท่ียานน้ีอีกดวย

นําทานเดินทางเขาสู เมืองกิฟุ ตั้งอยูบนเกาะฮอนชูซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน มีแหลงเพาะปลูกทําการเกษตรมากมาย
มีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติและวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามและเป็นจุดศูนยกลางของภูมิภาค

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หลังรับประทานอาหารใหทานได แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและ
ใหผิวพรรณสวย(แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

พักท่ี Hida Takayama Washington Hotel Plaza หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคันไซ

ปราสาทโอซากา

ศาลเจานัมบะยาซากะ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

ศาลเจานัมบะยาซะกะแหงน้ี มีรูปรางอาคารเป็นรูปหัวสิงโต ความสูง 12 เมตร ลึกเขาไป
ภายใน 7 เมตร ความรูสึกท่ีเป่ียมดวยพลังของสิงโตลวนสรางความตะลึงแกผูท่ีไดพบเห็น
ปากสิงโตท่ีย่ิงใหญเรียกรองหาชัยชนะ โดยกลืนกินความชั่วรายตาง นํามาซ่ึงความเจริญ
ทางการคาขาย ทําใหมีผูคนจากท่ัวประเทศแวะเวียนมาไมขาดสาย ดวงตาของสิงโตมีไฟ
และจมูกมีลําโพงติดตั้ง ในเวลากลางคืนชวงท่ีมีงานเทศกาลจะสามารถมองเห็นการแสดง
บรรยากาศท่ีแตกตางออกไปได



ยานอุเมะดะ
เป็นยานการคาและธุรกิจใจกลางเขตคิตะ เมืองโอซะกะ ประเทศญ่ีป ุน เป็นท่ีรูจักกันวา
เป็นชุมทางของสถานีรถไฟสายหลักทางทิศเหนือของโอซะกะ (สถานีโอซะกะ สถานีอุเมะ
ดะ) อุเมะดะ เป็นจุดท่ีมีการคมนาคมสัญจรสูง มีสํานักงาน โรงแรม ตั้งอยูหลายแหงในอุ
เมะดะตะวันตก โดจิมะ และนะกะโนะชิมะ มีตึกระฟาตั้งอยูในบริเวณน้ีกวา 40 ตึก อุเมะ
ดะเป็นท่ีรูจักกันในฐานะแหลงช็อปป้ิง มีหางสรรพสินคาท่ีใหญท่ีสุดของเมืองโอซะกะตั้ง
อยูท่ีน่ี (หางฮันคิน หางฮันคิว หางไดมะรุ และหางอิเซะตัน) และมีหางเล็กอีกมากมาย
อาทิ ดิอามอรโอซะกะ HEP Five Hep Navio และวิตตี้ โอซะกะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑสัตวนํ้านิฟุเรรุ

หางโดทงพลาซา

หางโดทงพลาซา

ยานชินไซบาชิ

กิฟุ

 บาย

พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีมีคอนเซ็ปท่ีแปลกแหลกแนว โดยการผสมผสานระหวางศิลปะกับ
เทคโลยีมานําเสนอเหลาสัตวน้ําท้ังหลาย แบงเป็น 2 ชั้นท่ีทําการจัดแสดง จัดเต็มดวย
การนําเสนอสัตวน้ําในรูปแบบใหมๆท่ีนําเอาแสง สี เสียงมาประกอบอยางลงตัว แถมยัง
สามารถสัมผัสเหลาสัตวไดแบบระยะประชิด แบงออกเป็น 7 โซน ไดแก โซน Abilities
โซน Shapes โซน Colors โซน Wonder Moments โซน Waterside โซน Behavior
และ โซน Biodiversity

ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิ เชน ผลิตภัณฑบํารุงสุข
ภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา และใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได ให
ทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาท่ีแหลงชอปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซากาท่ีเต็มไปดวยรานคา
มากมายท้ังแบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไมควร
พลาดชอปป้ิง

ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิ เชน ผลิตภัณฑบํารุงสุข
ภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา และใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได ให
ทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาท่ีแหลงชอปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซากาท่ีเต็มไปดวยรานคา
มากมายท้ังแบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไมควร
พลาดชอปป้ิง

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สําคัญในประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ทาคายามา - ตลาดเชาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ -
สะพานนาคาบาชิ - ซากุระริมแมน้ําซาไก - ท่ีทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - ชิราคาวาโกะ - ยามานะชิ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) สําคัญ!!! ประเทศ
ญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ

ปราสาทโอซากา (ถายภาพดานนอก)

ตึกอูเมะดะสกาย (ถายภาพดานนอก)

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ออนเซ็น คํ่า

 Hida Takayama Washington Hotel Plaza หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา (TAKAYAMA) เมืองท่ีมีการผสมผสานระหวางเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอ
โดะเขาดวยกัน ตั้งอยูบริเวณท่ีโอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซ่ึงบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณี
แบบเมืองเกาแกไวไดเป็นอยางดี เปรียบไดกับเมืองท่ีไดรับพรใหเต็มเป่ียมไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม

นําทานสู ตลาดเชาทาคายามา ตั้งอยูในเมืองทาคายามา จังหวัดกิฟุ เป็นตลาดท่ีเกาแกซ่ึงเริ่มมาตั้งแตสมัยเอโดะ หรือเมื่อ
ประมาณ 200 ปีกอน โดยเป็นท่ีสําหรับขายผักผลไม รวมถึงอาหารตางๆ ในปัจจุบันนั้นมีสินคาขายหลากหลายท้ังอาหารสด และ
อาหารพรอมทาน และยังมีพวกของท่ีระลึกซ่ึงเป็นของพ้ืนเมืองจําหนายอีกดวย ในเมืองทาคายามาน้ีมีตลาดเชาดวยกัน 2 แหง ซ่ึง
ตั้งอยูคนละบริเวณกัน คือตลาดเชามิกาวะและตลาดเชาจินยะมาเอะ

นําทานสู เมืองเกาซันมาชิซูจิ ในอดีตยานซังมาจิ เคยเป็นศูนยกลางการคาขายท่ีเฟ่ืองฟูอยางมากในสมัยเอโดะ โดยมีถนนท่ี
เชื่อมระหวางสถานท่ีสําคัญท้ัง ปราสาท, วัด และศาลเจา ปัจจุบันยานน้ีไดกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของเมืองทาคายามะ
ไดชื่อวาเป็นถนนสายวัฒนธรรมท่ีเปิดใหนักทองเท่ียวไดมาเท่ียวชม สัมผัสบรรยากาศยอนยุคท่ีมีอาคารบานเรือนญ่ีป ุนโบราณ
สมัยเอโดะ

จากนั้นเย่ียมชม สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยูท่ีเมืองทาคายามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซ่ึงเมืองเกาแหงน้ียังคงรักษาบรรยากาศ
แบบญ่ีป ุนด้ังเดิมจนกลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเท่ียวท่ีตองการสัมผัสเสนหแบบญ่ีป ุนๆ
ทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอยางโดดเดนจากสีท่ีแดงเขม ทําใหเป็นจุดท่ีสังเกตไดงาย อีกท้ังสะพานแหง
น้ียังถือเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญจุดหน่ึงของเมือง

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานชม ซากุระแมน้ําซาไก แมน้ําชินซาไกไหลผานใจกลางเมืองคากามิกะฮาระทางตะวันออกของจังหวัดกิฟุ บนริมฝ่ังท้ัง
สองของแมน้ํามีตนเชอรรี่ 1,200 ตนท่ีเรียกกันวา “ไฮยาคุ จูโระ ซากุระ” ในปี ค.ศ. 1931-32 อิชิคาวะ ไฮยาคุจิโระ นักแสดงคา
บุกิชื่อดังท่ีเกิดท่ีน่ีไดบริจาคตนโซเมอิ-โยชิโนะใหแกเมืองน้ี แตนาเสียดายท่ีตนไมสวนใหญถูกทําลายในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2

นําทานเดินทางสู ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขา) เดิมเป็นอาคารดานหนาของรัฐบาล ปัจจุบันถูกใชเป็น
พิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรอันเกรียงไกรของทาคายามะ อิสระถายรูปชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบเกา เรียนรูการบริหารงาน
รัฐบาลท่ีเคยทําภายในหองโถงของท่ีน่ี และเดินชมนิทรรศการเอกสารราชการตางๆ อาคารแตเดิมมีอายุนับยอนไปถึงศตวรรษท่ี
17 แตตัวอาคารปัจจุบันเป็นงานกอสรางใหมเมื่อปี 1816

่



นําทานเดินทางสู ชิราคาวาโกะหมูบานมรดกโลก อันงดงามทรงเสนหดุจดังหมูบานในเทพนิยาย ณ ท่ีราบทามกลางขุนเขาสูง
โอบลอมแหงเมืองชนบทเล็ก ๆ ทางทิศเหนือของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน มีหมูบานเล็ก ๆ ตั้งอยูอยางเดนทระนง และทรง
เสนหดวยงานสถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นเอกลักษณ ดุจดัง “หมูบานในนิทาน” หรือ “หมูบานในเทพนิยาย” หมูบานแหงน้ีมี
ภูมิปัญญาการกอสรางอันท่ึง

นําทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ (YAMANASHI ) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชุบุ พ้ืนทีทางทิศเหนือครอบคลุมภูเขาไฟฟูจิ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูบุฟเฟตขาปูยักษ

หลังรับประทานอาหารใหทานได แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและ
ใหผิวพรรณสวย(แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

พักท่ี Just One Hotel หรือเทียบเทา

ทาคายามา

ตลาดเชาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

สะพานนาคาบาชิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

ตลาดแหงน้ีไดเริ่มขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ เพ่ือเป็นตลาดซ้ือขายขาว, ตนหมอน, และดอกไม
นานาชนิด จนกระท่ังเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของ
ชาวไรชาวนาไดเริ่มนําผักผลไมมาขายท่ีตลาดแหงน้ี จนเป็นท่ีรูจักในนามของ “ตลาดเชา”

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

สะพานนาคาบาชิ ท่ีมีสีแดงเดน พาดผานแมน้ํามิยากาวา รวมท้ังยังมี “ซากุระสีชมพู”
ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซ่ึงเป็นจุดยอดนิยมของการ
เก็บภาพประทับใจ สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทาคายามา และเป็นเสนทางใน
การจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama Matsuri)อีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆ
สะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ีบานสะพรั่ง

 บาย



ซากุระริมแมนํ้าซาไก

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

ชิราคาวาโกะ

ยามานาชิ

ท่ีน่ีเป็นจุดชมซากุระอันสวยงามในเมืองกิฟุ ท่ีนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสบรรยากาศของ
ซากุระท่ีบานสะพรั่ง อวดโฉมตลอดสองฝ่ังแมน้ําจํานวนกวา 1000 ตน แตท้ังน้ีท้ังนั้น
ซากุระจะบานหรือไม หรือบานมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี โดยปกติ
ซากุระจะเริ่มบานตั้งแตปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายนของทุกปี

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นซ่ึงจังหวัดท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญ่ีป ุน จังหวัดน้ีไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ท่ีอุดมสมบูรณ มีลุมน้ําโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุนรวมท้ังภูเขาฟูจิ

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษ

 Just One Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - หมูบานนินจาโอชิโนะ
- โตเกียว - ยานชินจูกุ

ศาลาวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ไมรวมคาเขา)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิชั้นท่ี 5 เป็นท้ังจุดชมวิวยอดนิยมสําหรับนักทองเท่ียว และจุดเริ่มตนในการเดินเทาขึ้นไปสูยอด
ภูเขาไฟฟูจิสําหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยูท่ีจังหวัดยามานาชิ ประเทศญ่ีป ุน ภูเขาไฟฟูจิถูกแบงออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับ
ตามเสนทางในการปีนขึ้นไปสูยอดเขา เน่ืองจากระบบการคมนาคมท่ีถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหในปัจจุบันรถบัสสามารถว่ิงขึ้น
มาไดถึงบริเวณชั้นท่ี 5

นําทานสู ศูนยจําลองแผนดินไหว เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผนดินไหว
และการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหวหองแสดง
เหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจกโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูตางๆ
และโซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญ่ีป ุนตางๆ

นําทานสู หมูบานนินจา"โอชิโนะ ชิโนบิโนะซาโตะ" (รวมบัตรดูโชวพรอมกิจกรรม) สถานท่ีท่ีสามารถสัมผัสความเป็น
"นินจา" เพลิดเพลินกับอาหาร สวนญ่ีป ุน และสวนดอกไมไดในแหงเดียว ใหทานไดชมโชวนินจา โดยการแสดงนินจาท่ีแทจริง
ดวยการสาธิตโดยใชนินจาของแทมันกลายเป็นนินจาท่ีแสดงใหเห็นวาคุณสามารถทราบความลับของนินจาและความจริงท่ีไมคาด
ฝันได และทานสามารถเชาชุดนินจาถายรูปได

บาย

บริการอาหารเกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู มหานครโตเกียว (TOKYO) เมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุนท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง เป็นเมืองท่ี
รวมสถานท่ีทองเท่ียวยอดฮิต แหลงชอปป้ิง และรานอาหาร ดึงดูดนักทองเท่ียวไมขาดสาย

จากนั้นอิสระ ชอปป้ิงยานชินจูกุ แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยรวมแฟชั่น
เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคัก
ท่ีสุดในญ่ีป ุน ทางดานตะวันตกยานน้ีท่ีเต็มไปดวยตึกระฟาหลายอาคาร มีท้ังโรงแรมชั้นนํา ตึกแฝดท่ีเป็นสํานักงานรัฐบาลซ่ึง
ดานบนของตึกน้ีเปิดใหประชาชมเขาชมฟรี

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Shinjuku Prince Hotel หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจิน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญท่ีเป็นสัญลักษณหน่ึงของความเป็นญ่ีป ุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้น 5 ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ตรงชั้น 5 น้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ท่ี
ลอมภูเขาไฟได



วันท่ี 5 ยานกินซา - ยานอาคิฮาบารา - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนน
นาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

หมูบานนินจาโอชิโนะ

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

เป็นพ้ืนท่ีหมูบานนินจาท่ีอยูใกลๆ กับภูเขาไฟฟูจิ เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2015 ภายใน
ถูกแบงออกเป็นสวนหลักๆ อยางโซนหมูบานนินจา โซนสวนธรรมชาติ และโซนของฝาก
ท่ีระลึก ท่ีน่ีนักทองเท่ียวจะไดสนุกกับการดินชมบรรยากาศหมูบานนินจา เชาชุดคอสตูม
นินจา หรือทํากิจกรรมตางๆ ได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โตเกียว

ยานชินจูกุ

 บาย

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

 คํ่า  Shinjuku Prince Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงกินซาแหลงชอปป้ิงหรูอันดับหน่ึงของโตเกียวยานธุรกิจท่ีมีภาพลักษณเลิศหรูท่ีสุดในโตเกียว บนถนนเสนใหญ
นั้นมีรานคาและหางสรรพสินคาระดับสูงตั้งอยูเรียงราย และมีรานอาหารท่ีมีรสชาติและบริการดีเลิศ นอกจากหางสรรพสินคาเกา
แกท่ีเริ่มกิจการมากวา 100 ปี ก็ยังมีรานคาตางๆ มากมาย

่ ่ ้ ่



นําทานสู เมืองแหงเครื่องใชไฟฟาอากิฮาบาระ เริ่มจากการเป็นจุดศูนยกลางของตลาดมืดหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ไดกลาย
เป็นสถานท่ีศูนยรวมของเทคโนโลยีญ่ีป ุน หนาแนนไปดวยรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาและสินคา IT ทุกชนิดสําหรับผูคนท่ีพากัน
มาจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังเมื่อไมนานมาน้ียังไดกลายมาเป็นศูนยกลางทางวัฒนธรรมของบรรดาแฟนพันธุแทของเกม การตูน
และอนิเมะ

นําทานสู อุเอโนะ คือ แหลงทองเท่ียวทรงเสนหท่ีสามารถสัมผัสกับธรรมชาติอยางสวนสาธารณะอันเขียวขจีและสวนสัตว
ชมแพนดาได แถมยังอบอวลไปดวยกล่ินอายแหงวัฒนธรรมอยางพิพิธภัณฑศิลปะและพิพิธภัณฑสถานอีกดวย ท่ีน่ีมีท้ังถนนราน
คาสุดคึกคักและแหลงสัมผัสศิลปะการแสดงด้ังเดิมของญ่ีป ุน ทําใหท่ีน่ีกลายเป็นแหลงทองเท่ียวสุดครึกครื้นท่ีไมวาใครก็สามารถ
เพลิดเพลินไดไมมีเบื่อไปโดยปริยาย

นําทานเย่ียมชมและขอพร วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (วัดโคมแดง) เป็นวัดพุทธท่ีนับถือเจาแมกวนอิม นับเป็นวัดท่ีไดชื่อวา
มีความศักดิส์ิทธิแ์ละมีประวัติความเป็นมาวาเมื่อ ค.ศ. 628 มี 2 พ่ีนองชาวประมง พบองคเจาแมกวนอิม ขนาดเล็กท่ีแมน้ําซูมิดะ
(Sumida) แมน้ําในยานอาซาคุซะ และไดนํากลับเขาหมูบานในอาซากุ และหลังจากนั้นก็ไดสรางวัดเซ็นโซจิขึ้นใน ค.ศ. 645 วัด
เซ็นโซจิถูกทําลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานสู ถนนชอปป้ิงนากามิเสะหรือนากามิเซะ เป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักท่ีรถว่ิงเขาสูพ้ืนท่ีภายในของวัดเซนโซจิ
หรือวัดอาซากุสะ มีความยาวประมาณ 200 เมตร ท้ัง 2 ขางทางตลอดทางเดินจะมีของขายมากมายโดยจะเฉพาะของท่ีระลึกตางๆ
เชน ชุดยูกาตะ, รมพับ, ขนมขบเค้ียวหลากหลายชนิด เชน ขนมมันจุหรือขนมท่ีมีแปงคลายกับโมจิ แลวมีไสขางใน ใหเลือกกัน
หลากหลายแบบ โดยรานคาตางๆมักจะใหเราชิมกอนท่ีจะซ้ือได

นําทานสู โตเกียวสกายทรี (ถายภาพดานนอก) คือหอโทรทัศนโตเกียวสกายทรี ซ่ึงตั้งอยูใจกลางของ Sumida City Ward
ไมไกลจากวัดอาซากุสะมากนักแบบเดินมาก็ยังไหว ซ่ึงเป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคสําคัญอีกแหง
หน่ึงของเมืองโตเกียวเลยก็วาได ไมวาจะเพราะความสูงของตึกท่ีทาชนทุกตึกดวยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูก
แบงเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร

หากทานใดไมตองการเท่ียวตามโปรแกรม สามารถซ้ือตั๋วดิสนียแลนด - ดิสนียซี ได

*** พรอมรถรับ-สง (รับ 17.00 น.) ผูใหญ ทานละ 3,500 บาท / เด็กอายุไมเกิน 12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถึง 2 ปี
ไมเสียคาตั๋ว กรุณาสั่งซ้ือพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10 วันเทานั้น *** (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง) เชิญทานพบกับความ
อลังการซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล
ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ

ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN

ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง

น่ังเรือผจญภัยในปากับ JUNGLE CRUISE

ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS

เครื่องเลนภายในดิสนียแลนดจะถูกตกแตงใหเป็นธีมตัวละครตางๆจากคายดิสนีย ราวกับยกฉากของการตูนมาไวเลยทีเดียว
ซ่ึงแนนอนวามาถึงดิสนียแลนดท้ังทีจะตองหามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวละครจากดิสนีย ท่ีขนกันมาอยางคับค่ังเพ่ือมา
มอบความสุข ความฟินใหกับสาวก WALT DISDEY กันอยางเต็มท่ี เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

ยานกินซา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นยานยอดฮิตสําหรับการชอปป้ิงและกินด่ืมของคนโตเกียว บริเวณน้ีจะมีหางสรรพ
สินคามากมาย รานคา รานอาหาร ผับ บาร และคาเฟ ยานกินซาเป็นเรียกไดวาเป็นหน่ึงใน
ท่ีดินราคาแพงท่ีสุดในญ่ีป ุนก็วาได มีรานคาแบรนดเนม เครื่องสําอางคระดับ Hiend และ
สินคาแฟชั่นแบรนดชั่นนําตางๆก็มารวมอยูในยานน้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ฟารมสตรอเบอรร่ี - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

โตเกียวสกายทรี (ถายภาพดานนอก)

หากทานใดไมตองการเท่ียวตามโปรแกรม สามารถซ้ือตั๋วดิสนียแลนด - ดิสนียซี ได

*** พรอมรถรับ-สง (รับ 17.00 น.) ผูใหญ ทานละ 3,500 บาท / เด็กอายุไมเกิน 12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถึง 2 ปี
ไมเสียคาตั๋ว กรุณาสั่งซ้ือพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง 10 วันเทานั้น *** (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง) เชิญทานพบกับความ
อลังการซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล
ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ

ยานอาคิฮาบารา
หรือนิยมเรียกวา “อกิบะ” ตั้งอยูใจกลางโตเกียว มีชื่อเสียงเป็นอยางมากเกี่ยวกับเครื่องใช
ไฟฟา และเป็นแหลงของโอตาคุท่ีโดงดังในญ่ีป ุน โดยรานโอตาคุเหลาน้ีจะมีกระจายอยู
ท่ัวไปตามรานขายเครื่องไฟฟาตางๆ ถนนเสนหลักของยานน้ีน่ันก็คือ ชุโอะ โดริ จะปิดการ
จราจรและเปล่ียนเป็นถนนคนเดินทุกวันอาทิตยประมาณ 13.00 – 18.00 น.

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

่ ่ ่ ่ ่



่ ่ ่

นําทานสู ฟารมสตรอวเบอรี่ เป็นสวนเพ่ือการทองเท่ียวท่ีสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมเก็บเกี่ยวสตรอวเบอรรีไดในฤดู
หนาวถึงฤดูใบไมผลิและบลูเบอรรีไดในฤดูรอน

กรณีท่ีฟารมสตรอวเบอรี่ปิดจะปรับเปล่ียนโปรแกรมไปยังเมืองประวัติศาสตรซาวาระแทน

นําทานสู อิออนมอลล คือหางท่ีรวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปป้ิงมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแตเสื้อผา
เครื่องน ุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใชไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร จึงเหมาะสําหรับผูท่ี
ตองการซ้ือของชิ้นใหญ หรือของท่ีระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคานเตอรคืนภาษีท่ีพนักงานพูดภาษาตาง
ประเทศได และมีบริการกลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาตินาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางนั้นทุกทานยังสามารถชอปป้ิง เลือกซ้ือ
ของฝาก ของท่ีระลึกได ภายในสนามบิน

17.25 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 พรอมบริการอาหารบนเครื่อง

ค่ํา

21.55 น. เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความทรงจําสุดประทับใจ

ฟารมสตรอเบอรรี่

อิออนนาริตะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูในเมืองเอกคือ ชิบะ ซ่ึงจังหวัดชิบะเป็นท่ีตั้งของสนามบินนะริตะ สามารถน่ังรถไป
เก็บสตรอเบอรี่สดๆในสวนของฟารมได ภายในมีสตอเบอรรี่ใหเลือกชมอยูหลากหลาย
สายพันธุ ใชเลือกซ้ือเลือกชิมอยางจุใจ

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

ทาอากาศยานนาริตะ บาย

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ กรณีท่ีฟารมสตรอวเบอรี่ปิดจะปรับเปล่ียนโปรแกรมไปยังเมืองประวัติศาสตรซาวาระแทน

พรอมบริการอาหารบนเครื่อง

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



เง่ือนไข
- รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษา

ผลประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของ
สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจ
การควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้นๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคา
เสียหาย,ไมวาในกรณีใดๆท้ังสิ้น,ท้ังคาเสียเวลา,คาเสียโอกาส,คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลวเป็นตน 

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทาน
ตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมด
แลว

- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

- ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของ
ประเทศท่ีทานจะเดินทาง (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

- เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายชื่อผู
เดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจาก
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

- บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยัง
ไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับ
บริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ีระบุไว
ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ท้ังน้ีทางบริ
ษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ  

การชําระเงิน
1. มัดจําการจอง ทานละ 20,000 บาท โดยบัตรเครดิต, เงินสด, โอนผานธนาคาร พรอมสงหลักฐานการชําระเงินใหเจาหนาท่ี **ท่ี

น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น**

2. การจายสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระยอดเงินท้ังหมดกอนออกเดินทางอยางนอย 30 วัน ในวันเวลาทําการ กอนเดินทาง มิฉะนั้นจะ
ถือวาทาน “ยกเลิก” การเดินทางโดยอัตโนมัติ

3. สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของผูท่ีออกเดินทาง (ตองมีอายุใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ตั๋วกรุป) ตามเสนทางท่ีไดระบุไวในโปรแกรม คาภาษีสนามบินทุกแหง

2. คาโรงแรม ท่ีพัก ตามท่ีไดระบุไวในโปรแกรม หรือเทียบเทา (พักหองละ 2-3 ทาน)

3. คาอาหาร คาเขาชมสถานท่ี และคายานพาหนะ ตามท่ีไดระบุไวในโปรแกรม

4. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 



อัตรานี้ไมรวม:
1. คาใชจายสวนตัวท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน อาหาร - เครื่องด่ืม, คาซักรีด, คาโทรศัพท และคาทําหนังสือเดินทาง เป็นตน

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

3. คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม

4. คาทิปหัวหนาทัวร ,พนักงานคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท **กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรท่ีสนาม
บิน (วันแรก)**

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
*** จอยแลนดไมใชตั๋ว 30,000 บาท ***

*** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี 7,990 บาท (กรณีเด็กอายุเกิน 2 ปี ใหคิดป็นผูใหญ นับวันเกิดจากวันท่ีเดินทางกลับจากประเทศ
ญ่ีป ุน) ***

คาทิปหัวหนาทัวร ,พนักงานคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น จํานวน 2,000 บาท **กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนาทัวรท่ีสนามบิน
(วันแรก)**

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

การยกเลิก
1. กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจํา

2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15-30 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ

3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


