
#16014 โปรแกรมทัวรญ่ีปุน โอซากา เกียวโต นาโกยา โตเกียว
6 วัน 4 คืน บิน Thai Airways
ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ ยานชินไซบาชิ ปาไผอาราชิยามา วัดคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ
ทะเลสาบฮามานะ นั่งรถไฟชินคันเซ็น มิชิมะสกายวอลค ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว วัดอา
ซากุสะ ยานชินจูกุ โอไดบะ ไดเวอรซิตี้โตเกียว พลาซา อิออนนาริตะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - โอซากา - สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตูดิโอเจแปน - ยานชินไซ
บาชิ   

Hotel Namba
Oriental หรือเทียบ
เทา

3 เกียวโต - ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา) - สถานีอะราชิยามาโทรอคโค - วัดคิน
คาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - นาโกยา   

Nagoya Tokyu
Hotel หรือเทียบเทา

4 ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - รถไฟชินคันเซ็น - มิชิมะ สกายวอลค - โกเท็มบะพรีเม่ี
ยมเอาทเลต - ขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fuji Matsuzono
Hotel  หรือเทียบเทา

5 ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - โตเกียวสกายทรี - ยานชินจูกุ   
Hotel Shinjuku
Prince หรือเทียบเทา

6 โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา - นาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริ
ตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 เม.ย. 64 - 25 เม.ย.
64

฿73,900 ฿0 ฿0 ฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - โอซากา - สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตูดิโอเจ
แปน - ยานชินไซบาชิ

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ี
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.59 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา-บาย

7.30 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ (ตามเวลาของญ่ีป ุน
ซ่ึงเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง)

เดินทางเขาสู เมืองโอซากา เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ญ่ีป ุน และยังเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในสามนครเคฮันชิง ตั้งอยูในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮนชู เป็นหน่ึงในไมกี่เมืองท่ีมีสถานะเป็น
นครโดยขอบัญญัติรัฐบาลญ่ีป ุน

นําทานเดินทางไปยัง ยูนิเวอรแซลสตูดิโอแจแปน นับเป็นสวนสนุกแหงแรกในเอเชียของยูนิเวอรซัล สตูดิโอสท่ีเปิดตัวอยาง
ย่ิงใหญอลังการในปี 2001 แบงเป็นโซนตางๆไดแก

1.New York

มีการจําลองเป็นเมืองนิวยอรกท่ีเป็นฉากของภาพยนตรดังหลายๆเรื่องอยาง Spider Man ท่ีจะมีเครื่องเลนเดนๆชื่อวา
Adventures of spider Man และมีโรงภาพยนตร 3 มิติ

2.Hollywood
ครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมาก ๆ เหมือนยกอเมริกามาไวท่ีโซนน้ี มีใหไดหวาดเสียวกันอยาง Holly wood Dream the Ride หรือ
ใครอยากจะดูภาพยนตรท่ีน่ีก็มีโรงภาพยนตรแบบ 4 มิติ ท่ีไดสัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสท่ีเต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก

3.Jurassic Park
แฟนคลับเรื่อง Jurassic Park รับรองวามาโซนน้ีจุใจแนนอน เพราะขนทัพเหลาไดโนเสารมาเต็มท้ังกินพืชกินเน้ือ แถมยัง
สามารถตื่นเตนไปกับการลองเรือหนีไดโนเสารท่ีสุดจะหวาดเสียวดวยการด่ิงจากความสูง 25 เมตร

4.Minion Park
โซนใหมลาสุดท่ีเพ่ิงเปิดตัวไปในวันท่ี 21 เมษายน 2017โดยมาแทนท่ีโซนของ Back To The Future นับเป็นโซนท่ีเรียกเสียง
กรีด๊กราดท้ังกับเด็กและผูใหญอยางมาก ดวยความนารักของเจามินเน่ียนสีเหลืองตัวปวนท่ีชอบมากท่ีสุดก็นาจะเป็นบานมินเน่ีย

่ ่ ่



นท่ีเหมือนในหนังเปะๆ กิจกรรมก็มีใหเลนสนุกตลอดทาง ท่ีสําคัญของพรีเมี่ยมนารักมากมาย

5. Universal Wonderland

รวมเอาคารเรกเตอรการตูนสุดปังมาไวรวมกันไมวาจะเป็น เจาเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุนการตูนจาก Sesame Street และ
เจาหมาขาวจอมปวน Snoopy ถาเดินแลวเหน่ือยก็ยังมีรานอาหาร รานของกินเลนใหไดน่ังชิลกินกันเพลินๆ

6.Lagoon
ชมโชวอันนาตื่นตาตื่นใจของปีเตอรแพนและผองเพ่ือนกันใหเพลินๆอีก

7.Water World
คนท่ีเคยดูภาพยนตรเรื่อง water worldเชื่อเลยวายังคงจดจําคามมันสทะลุปรอทของหนังไดดี แมจะผานมานานแลวหากก็ยังเป็น
หนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงโซนน้ีมีโชวดุ เด็ด เผ็ด มันสท่ีสนุกไมแพในหนังเลยละคะ รับรองฉากแอ็กชั่นข
องท่ีน่ีดีงามจริงๆนะเออ

8.Amity Village (Jaws)
โซนท่ีจองลองทองทะเลตามเรื่อง Jaws ใหผูเลนไดลองเรือผานฉลามตัวยักษท่ีโผลมาทีใจหายวาบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแตแคมี
เสื้อกันฝนก็สบายหายหวงพรอมมันสไปไดแลว

9.The wizarding World Harry Potter
จําลองเอามาจากหนังไดสมจริงมากๆ ท้ังปราสาทฮอกวอตส (Hogworts castle)น่ีก็ขโมยใจไปแลวครึ่งดวง ย่ิงแตตัวเป็นพอมด
แมมดย่ิงอิน ตอนกลางคืนย่ิงฟินเพราะมีการเปิดไฟท่ีปราสาทดวยนะเออเริ่ดมากๆ ท่ีสําคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้ําๆมาใสเพ่ือความ
ตระการตาดวยนะคะ หนาจอภาพน่ีคมชัดแบบ 4k ท่ีเรียกวาสมัยขั้นเทพแลว ท่ีขาดไมไดเลยก็คือการแวะซ้ือของท่ีระลึกท่ีของ
เยอะมากมาย

อิสระชอปป้ิงสินคาท่ี ยานชินไซบาชิ แหลงชอปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซากาท่ี เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่อง
สําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ เชน
Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระชอปป้ิงสินคาท่ี ยานชินไซบาชิ แหลงชอปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซากาท่ี เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส ราน
เครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ
เชน Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Hotel Namba Oriental หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคันไซ

โอซากา

 เชา

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

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เกียวโต - ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา) - สถานีอะราชิยามา
โทรอคโค - วัดคินคาคุจิ - วัดคิโยมิสึ - นาโกยา

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ตามเวลาของญ่ีป ุน ซ่ึงเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง

สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตูดิโอเจแปน
สวนสนุกแหงน้ีตั้งอยูในเมืองโอซากา และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยูนิเวอรแซล สตูดิ
โอ ของบริษัทยูเอสเจ จํากัด อาณาจักรของคนรักหนังฮอลลิวูดหน่ึงเดียวในญ่ีป ุน และแหง
แรกของเอเชียท่ีรวมเครื่องเลนสุดมันสและธีมปารค ท่ีจําลองมาจากฉากของภาพยนตรชื่อ
ดัง

ยานชินไซบาชิ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Namba Oriental หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไปยัง เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญ่ีป ุนซ่ึงมีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ในอดีตมีความเจริญรุงเรือง
ทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง

นําทานเดินทางสู ปาไผอาราชิยามา สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีดังมาก ปาไผแหงน้ีจะมีเสนทางเล็กๆท่ีรายลอมไปดวย
ปาไผท่ีสุดสุดลูกหูลูกตาเดินทีกล่ินไผหอมนิดๆท่ีโชยมา นอกจากน้ียังจะมีรานขายของท่ีระลึกท่ีเนนสินคาท่ีทําจากตนไผและของ
ทองถิ่นเป็นหลักไมวาจะเป็น ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ ไวใหไดช็อปป้ิงกันเป็นของฝากอีกดวย

นําทานน่ังรถไฟสายโรแรมติกสู สถานี Arashiyama Torokka Station โดยรถไฟจะเป็นรถไฟทองเท่ียวสายคลาสสิกท่ี
ว่ิงระหวางอะราชิยามา และคาเมโอกะ ตลอดเสนทางนั้นรถไฟจะว่ิงเรียบแมน้ําโฮะซึ ท่ีลัดเลาะไปตามหุบเขาซ่ึงปกคลุมไปดวยปา
ไมอันอุดมสมบูรณอยางสวยงาม ขบวนรถไฟท่ีนํามาใหบริการในสายน้ีนั้นจะเป็นหัวรถจักรโบราณแสนคลาสสิก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เย่ียมชม วัดคินคะคุจิ หรือท่ีคนไทยนิยมเรียกกันวาวัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบท้ังหลังตั้งโดดเดน
อยูกลางน้ํา ทําใหเเกิดเป็นเงาสะทอนกับพ้ืนน้ําเบื้องหนา จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณหน่ึงของเมืองเกีย
วโต โดยเฉพาะมุมดานหนาใกลกับทางเขาวัดซ่ึงเป็นภาพท่ีวัดสีทองอรามท่ีมีสวนอยูโดยรอบเป็นเงาสะทอนกับน้ําในสระท่ีแลดู
สวยงาม

นําทานไปยัง วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส มีสถาปัตยกรรมโบราณท่ีงดงาม จนยูเนสโกไดบันทึกใหวัดแหงน้ีขึ้นเป็นมรดกโลก
(UNESCO world heritage sites) ซ่ึงท่ีมาของชื่อวัดน้ําใสก็มาจากการท่ีวัดแหงน้ีนั้นไดถูกสรางขึ้นปี ค.ศ. 780 แลวไดมีน้ําท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ําตกโอโตวะ ไหลผานตัววัด ไฮไลทของท่ีน่ี คือ อาคารไมขนาดใหญท่ีสรางโดยไมมีการใชตะปูใดๆ
ท้ังสิ้น มีความสูงถึง 13 เมตรจากพ้ืนดิน และโถงอาคารถูกสรางใหย่ืนออกไปภายนอกทําใหบริเวณน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม
มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูตางๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแดงท่ีขึ้นชื่อของเกียวโตอีกดวย

้ ่ ่



จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง เมืองนาโกยา เมืองท่ีมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวรวมไปถึงเรื่องอาหาร เป็นเป็นเมืองศูนยกลาง
อุตสาหกรรมจึงมีสิ่งนาสนใจมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Nagoya Tokyu Hotel หรือเทียบเทา

เกียวโต

ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา)

สถานีอะราชิยามาโทรอคโค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวชั้นนําของเกียวโต ท่ีนักทองเท่ียวจะไดยืนอยูทามกลางตน
ไผท่ีพุงสูงขึ้นเหลาน้ีราวกับอยูในอีกโลกหน่ึง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ีถายภาพท่ีสุดในเมือง
นอกจากน้ียังจะมีรานขายของท่ีระลึกท่ีเนนสินคาท่ีทําจากตนไผและของทองถิ่นเป็นหลัก
ไมวาจะเป็น ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ ไวใหไดช็อปป้ิงกัน
เบาๆ เป็นของฝากอีกดวย

รถไฟทองเท่ียวสายคลาสสิกท่ีว่ิงระหวางอะราชิยามา และคาเมโอกะ ตลอดเสนทางนั้น
รถไฟจะว่ิงเรียบแมน้ําโฮะซึ ท่ีลัดเลาะไปตามหุบเขาซ่ึงปกคลุมไปดวยปาไมอันอุดมสมบูรณ
อยางสวยงาม ขบวนรถไฟท่ีนํามาใหบริการในสายน้ีนั้นจะเป็นหัวรถจักรโบราณแสน
คลาสสิก 

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดคินคาคุจิ

วัดคิโยมิสึ

 บาย

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึ้น

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



วันท่ี 4 ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - รถไฟชินคันเซ็น - มิชิมะ สกายวอลค
- โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - ขาปูยักษ - ออนเซ็น

นาโกยา
เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Nagoya Tokyu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมวิว ทะเลสาบฮามานะ ตั้งอยูในเมืองฮามามัทซึ อยูระหวางเมืองโตเกียวและเมืองนาโกยา ในจังหวัดชิซุโอกะ สาเหตุ
ท่ีชื่อวาทะเลสาปปลาไหล เน่ืองจากบริเวณน้ีจะเป็นบริเวณท่ีมีการจับปลาไหลไดมากเป็นอันดับตน ๆ ของประเทศญ่ีป ุน โดย
สถานท่ีแหงน้ีจะเป็นจุดชมวิวและเป็นท่ีพักจอดรถ มีรานคาและผลิตภัณฑเกี่ยวกับปลาไหลใหเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึกมากมาย

จากนั้นนําทาน น่ังรถไฟความเร็วสูงของญ่ีป ุน รถไฟชินคันเซ็น เขาสูบริเวณใกลกับภูเขาไฟฟูจิ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม สะพานแขวนมิชิมะ สัญลักษณการทองเท่ียวแหงใหมของเมืองชิซุโอกะ ดวยความยาวถึง 400 เมตร สามารถมอง
เห็นวิวทิวทัศนไดรอบ 360 องศาจากบนสะพาน และจะสามารถมองเห็นภูเขาฟูจิอยางเดนชัด

นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท ศูนยรวมสินคาแบรนดเนมท้ัง Street Brand และ Hi-End Brand ท่ีย่ิง
ใหญ ใหทานไดอิสระชอปป้ิงอยางจุใจ

ค่ํา

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Fuji Matsuzono Hotel หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู ขาปู

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็น เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นอูน้ําท่ีสําคัญในการผลิตปลาไหลสู
ตลาดประเทศ เน่ืองจากชาวญ่ีป ุนชอบทานปลาไหลมาก



วันท่ี 5 ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - โตเกียวสกา
ยทรี - ยานชินจูกุ

รถไฟชินคันเซ็น
หรือรถไฟหัวกระสุน เป็นเครือขายของรถไฟความเร็วสูงในญ่ีป ุน ความยาวเสนทางรวม
2,459 กิโลเมตร โดยสามารถว่ิงดวยความเร็ว 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง แมจะเกิดแผนดิน
ไหวหรือพายุไตฝ ุน ก็สามารถว่ิงไดตามปกติ ในรางปกตินั้นรถไฟสามารถเรงความเร็วได
ถึง 443 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตสามารถเรงความเร็วไดถึง 581 กิโลเมตรตอชั่วโมงซ่ึงเป็น
ความเร็วสถิติโลกเมื่อว่ิงดวยรางรถไฟแมเหล็ก (แม็คเลฟ)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มิชิมะ สกายวอลค

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต

 บาย

เป็นสะพานแขวนสําหรับคนเดินท่ียาวท่ีสุดในญ่ีป ุน ตั้งอยูท่ีเมืองมิชิมะ จังหวัดชิสึโอะกะ
ดวยความยาวกวา 400 เมตร และอยูสูงจากพ้ืนดินประมาณ 70.6 เมตร

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

ขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู ขาปู

 Fuji Matsuzono Hotel  หรือเทียบเทา

เป็นอาหารท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่อง
ความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ท้ังยังเป็นจุดมุงหมายของ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนญ่ีป ุนตลอดทุกฤดูกาล

ขึ้นสูชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด) ท่ีทุกทานจะไดเห็นถึง
ความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บ
ไว และเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือ
มากท่ีสุดแหงหน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน อิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมี
ผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี

ถายรูปคูกับหอคอยแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (ไมรวมคาขึ้นหอคอย)

ชอปป้ิงกันท่ี ยานชินจูกุ แหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยรวมแฟชั่นและเป็นยานความเจริญ
อันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ใหทานเลือกชมและซ้ือสินคามากมาย อาทิเชน เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป, MP-3,
คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผา,รองเทา และเครื่องสําอางยอดนิยมเชน แบรนด KOSE , SHISEDO ,
KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Hotel Shinjuku Prince หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ

โตเกียว

 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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 6 โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - นาริตะ - อิออนนาริตะ -
ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

โตเกียวสกายทรี

ยานชินจูกุ

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Shinjuku Prince หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางไป ยานโอไดบะ เกาะท่ีสรางขึ้นไวเป็นแหลงชอปป้ิง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว

นําชม Unicorn Gundam ซ่ึงเป็นหุนกันด้ัมตัวใหมเป็นรุน RX-0 Unicorn ในโหมด Destroy มีความสูงประมาณ 24
เมตร ท่ีตั้งอยูหนาหางไดเวอรซิตี้

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง เมืองนาริตะ อิสระชอปป้ิงท่ี อิออนมอลล นาริตะ เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทอง
เท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ี
หลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่น
มากมาย

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.25 น. ออกเดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677

ค่ํา



21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นาริตะ

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนาริตะ

 บาย

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ เป็นสถานท่ีตั้งของทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

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

 คํ่า



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย โรคระบาด ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัทเวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเทานั้น 

การชําระเงิน
กรุณาสอบถามจากเจาหนาท่ีอีกครั้ง หลังจากทําการตกลงจองทัวร

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามวันและเวลาท่ีระบุ

น้ําหนักกระเปาโหลด ทานละ 30กก.

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ หรือในระดับเทียบเทา 

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาบัตรเขาสวนสนุก Universal Japan 

ไกดเดินทางจากประเทศไทย

ทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ

อัตรานี้ไมรวม:
ไมมีหัวหนาทัวรเดินทางจากไทย

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิ
บารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามกอนการใชบริการ)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา



จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)
3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให
5. หนังสือเดินทาง (Passport) ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทาง

หมายเหตุ
เป็นเพียงการเสนอราคาเทานั้น ทางบริษัทมิไดมีการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ โรงแรมแตอยางใด ท้ังน้ีราคาและสายการบินอาจมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับวันท่ีมีการคอนเฟิรม และชําระเงินจากลูกคา

การยกเลิก
แจงยกเลิกเดินทางกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายท้ังหมด

**กรุณาตรวจสอบกับผูขายอีกครั้ง**


