


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	เมืองโอซากา	-	เมืองเกียวโต	-
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	สะพานโทเก็ตสึเคียว	-	วัดเทนริวจิ	-	ปาไผเทนริวจิ	/
ปาไผ	-	รถไฟโทรอคโกะ	/	โทร็อคโคะ

พักที่
NAGOYA
TOKYU
	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 นาโกยา	-	สวนสนุกเลโกแลนด	-	ทะเลสาบยามานาคา	-	บุฟเฟตปูยักษ	-
ออนเซ็น

พักที่
FUJINOBOU
	KAEN
	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ภูเขาไฟฟูจิ	-	ศาลเจาฟูจิเซ็นเก็น	-	มหานคร
โตเกียว	-	ชินจูกุ

พักที่
SUNSHINE
CITY
PRINCE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่
SUNSHINE
CITY
PRINCE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

7	ก.ค.	60	-	12	ก.ค.	60 56,900	บาท 51,500	บาท 45,500	บาท 10,500	บาท



ชวงเชา
20.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชั้น	4

เคานเตอร	D	สายการบินไทย	เจาหนาที่ทางบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทาง
23.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองโอซากา	ประเทศญี่ป ุนโดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	622

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.00	น.	ถึงสนามบินคันไซ	เมืองโอซากา	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	เมืองเกียวโต
จากน้ันเดินทางไปยังสถานที่สําคัญ	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
อิสระใหทานสัมผัส	และเก็บภาพความสวยงามกับ	โทริอิ	(ซุมประตูสีสม)	นับหมื่น	ที่เรียงรายกันเป็นแถว

ยาวประมาณ	4	กิโลเมตร	คลายอุโมงคที่มีความงดงาม	ที่น่ียังเป็นศาลเจาที่มีผูคนจํานวนมากมาสักการะขอพร
มีความเชื่อวารูปป้ันสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจาแหงน้ี	คือผูสงสารใหกับเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	และยังถูกนํามาเป็น
ฉากหน่ึงของภาพยนตรชื่อดังเรื่อง	เดอะ	เมมมัวร	ออฟ	เกอิชา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สะพานโทเก็ทสึเคียว(สะพานขามจันทร)	สะพานที่สวยงามและถูกเลื่องลือวาเป็นจุดชมวิวที่

สวยที่สุดอีกแหงหน่ึงในเกียวโต	ซึ่งเป็นอีกหน่ึงบริเวณที่ชาวญี่ป ุนชื่นชอบมาพักผอนหยอนใจ
นําทานทานไปยัง	วัดเทนริวจิ	หน่ึงในหาวัดพุทธนิกายเซ็นที่มีชื่อเสียงในเกียวโต	สรางขึน้โดยโชกุนอาชิคางะ

ทาคาอุจิ	โดยจุดประสงคสําคัญของการสรางวัดแหงน้ีเพื่อใชในการบูชาดวงพระวิญญาณของจักรพรรดิโกะ	โด
ไก	สิ่งกอสรางภายในวัดที่เป็นเสมือนสัญลักษณของวัดแหงน้ีคือสวนโซเงนจิ	เป็นสวนสไตลญี่ป ุนอยูหนาวิหาร
วัด
นําทานเดินชม	ป าไผ	ที่มีชื่อเสียงของอาราชิยามา	ในบริเวณน้ีเต็มไปดวยตนไผรายลอมเต็มบริเวณปกคลุม

ทั่วทั้งป า	ทิวป าไผที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม	รมรื่น	จากบริเวณน้ี	จะมองเห็นภูเขาอาราชิยามาไดอยาง
ชัดเจนเชนกัน
นําทานเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางดวยการ	นัง่รถไฟสายธรรมชาติ	โทร็อคโคะ	ชมธรรมชาติสองขาง

ทาง	โดยรถไฟจะวิ่งเลียบแมน้ําผานทิวทัศนหุบเขาอันงดงาม	ถาวันไหนอากาศดี	รถไฟที่ใชวิ่งจะเป็นรถไฟเปิด
หลังคา	ทําใหไดสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกลชิด	สําหรับฤดูใบไมผลิ	ตนไมจะเป็นสีเขียวสดใส	สวนในฤดูใบไมรวง
ก็จะมีสีสันของใบไมเปลี่ยนสี	สีแดง	เหลือง	สม	สําหรับในชวงฤดูหนาว	ตลอดทางจะไดเห็นหิมะปกคลุมใบไมดู



แปลกตา	มีทิวทัศนอันงดงามแตกตางกันไปทุกฤดูกาล

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	NAGOYA	TOKYU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สะพานไมทอดยาว	ที่โดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา	มีภูเขาอะ
ราชิยามาเป็นวิวอยูเบื้องหลัง	สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึน้ในยุคกอตั้งกรุงเกียว
โต



เป็นวัดเซ็นที่สําคัญที่สุดในเขตอาราชิยามา	และตอนน้ีถูกนับวาเป็นมรดกโลก
ไปอีกหน่ึงที่แลว	และเป็นวัดสาขาหลักสําหรับวัดนิกายรินไซเซ็น	เป็นเสนทาง
เดินเล็กๆที่ตัดผานในกลางสวนปาไผ	สามารถเดินเลนหรือขี่จักรยายผานก็ได
ใหบรรยากาศที่แปลกและหาไดยาก	ทางเดินเลียบป าไผน้ีสามารถเดินเลน
หรือขี่จักรยานผานก็ได	ใหบรรยากาศที่แปลกและหาไดยาก	ยิ่งถาชวงไหนที่มี
แสงอาทิตยรอดผานตัวป าไผลงมายังพื้นดานลางก็จะยิ่งสวยมาก	โดยเฉพาะ
ถามีลมพัดมาพรอมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งกานของตนไผกระทบกันไปมา	บริเวณ
ใกลๆจะเป็นรานขายของพื้นเมืองที่ทํามาจากตนไม

วัดเทนริวจิ(Tenryuji)	เป็นวัดที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเขตอาราชิยามาของ
เกียวโต	เป็นอันดับ	1	จาก	5	อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถูกบันทึกเป็นมร
กดโลก	นอกจากน้ียังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย	เซน	อยูภายใต
การดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย	วัดแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	1339	ทานโชกุนอาชิ
คากะ	ทาคาอุจิ	เพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิ	โก-ไดโกะ	ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับ
ไปแลว

เป็นรถไฟที่ขึน้เพื่อชมวิวอันสวยงาม	วิ่งคูกับแมน้ําโฮซึกาวา	โดยเฉพาะชวงชม
ดอกซากุระ	สถานที่น้ีจะเป็นที่นิยมมาก	เป็นรถไฟชมวิววิ่งเชิ่อมบริเวณอาราชิ
ยามา	(Arashiyama)	และคาเมโอกะ	(Kameoka)	ที่ไดชื่อวารถไฟสายโรแมน
ติกน้ัน	ก็เพราะรถไฟจะเคลื่อนตัวชาๆใหเราไดสามารถกินลมชมวิวทิวทัศน
สวยๆของเขาอาราชิยามา	และแมน้ําโฮซุกาวา	(Hozugawa	River)	ตลอดระยะ
ทาง	7	กม.	ในเวลา	25	นาทีไดน่ันเอง	ตัวรถไฟถูกออกแบบแนวยอนยุคดวย
เกาอี้น่ังไม	ทําใหไมขัดตากับธรรมชาติ	สวยงามตลอดการเดินทางเลย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NAGOYA	TOKYU		HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	LEGOLAND	JAPAN	สวนสนุก	ธีมพารคแหงใหมที่เอาใจแฟนตัวตอ	LEGO	ของเลน

คลาสสิค	สรางที่เมืองนาโกยา	เปิดวันที่	1	เมษายน	2017	ซึ่งที่น่ีจะถือเนสวนสนุกแหงแรกของญี่ป ุน	และ	แหงที่
8	ของโลกสรางขึน้บนพื้นที่	93,000	ตารางเมตร	มีเครื่องเลนและกิจกรรมมากถึง	40	จุด	ที่สามารถเลนไดทั้ง
ครอบครัวซึ่งหน่ึงในไฮไลทจะรวมถึงแบบจําลองปราสาทนาโกยา
รับประทานอาหารกลางวัน	อิสระ	ตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
อิสระทานตามอัธยาศัย	ภายในสวนสนุกแบงออกเป็น	7	โซน	แบงเป็นธีมตางๆ	และเครื่องเลนตางๆ	ใหแฟนๆ

LEGO	ไดสนุกสนานทั้งครอบครัว	ไดแกโซน	FACTORY,	BRICKTOPAI,ADVENTURE,	PIRATE	SHORE,
MINILAND,ไดเวลาอันสมควรนําทาน	เดินทางสูบริเวณ	ทะเลสาบยามานาคะโกะ
นําทานเขาสูทีพ่ัก	FUJINOBOU	KAEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม***	ใหทานไดอิม่หนําสําราญกับ	บุฟเฟ ตขาปูยักษ

และเมนูอาหารอื่นๆ	อีกมากมาย	***
อิสระทานพักผอนกับสปารีสอรทแบบญี่ป ุนแทๆ	ใหทานไดอาบน้ําแร	ออนเซ็น	(Onsen)	เพื่อผอนคลายความ



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

เมื่อยลา	การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของ
รางกายใหดีขึน้

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

LEGOLAND	JAPAN	สวนสนุก	ธีมพารคแหงใหมที่เอาใจแฟนตัวตอ	LEGO
ของเลนคลาสสิค	สรางที่เมืองนาโกยา	เปิดวันที่	1	เมษายน	2017	ซึ่งที่น่ีจะถือ
เนสวนสนุกแหงแรกของญี่ป ุน	และ	แหงที่	8	ของโลกสรางขึน้บนพื้นที่	93,000
ตารางเมตร	มีเครื่องเลนและกิจกรรมมากถึง	40	จุด	ที่สามารถเลนไดทั้ง
ครอบครัวซึ่งหน่ึงในไฮไลทจะรวมถึงแบบจําลองปราสาทนาโกยา

เป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดจากทะเลาสาบทั้ง5	รอบๆภูเขาไฟฟูจิ	ทางดานพื้น
ผิวน้ําและระดับความสูงจากน้ําทะเล	และยังตื้นที่สุดดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	FUJINOBOU		KAEN		HOTEL	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	โอชิโนะ	ฮักไก	จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	และไดรับความนิยมอยางมากจากนัก

ทองเที่ยวและชาวญี่ป ุนดวยกันเอง
นําทานชม	บอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ที่เกิดจากน้ําฝนไหลผานภูเขาไฟฟูจิจากดานบนลงมายังผืนดินเบื้องลาง	โดยใช

เวลายาวนาน	กวา	3	ปี	โดยที่น้ําในบอน้ี	ชาวญี่ป ุนเชื่อวาหากนําไปดื่มแลวจะทําใหมีสุขภาพที่ดีและโชคดีดวย
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	(ชัน้	5	ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)	สัญลักษณของประเทศญี่ป ุน	ชมความงาม

ของภูเขาไฟศักดิส์ิทธิ	์และสวยงามจนไดรับการยกยองวาเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไมมีลูกใดมาเทียบ
เคียงได	และมีความสูงประมาณ	3,776	เมตร	(12,388	ฟุต)	ไดรับรองจากองคกร	UNESCO	ใหเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวมรดกโลกดานวัฒนธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาเซ็นเก็น	ศาลเจาศักสิทธิค์ูภูเขาไฟฟูจิ	เป็นที่เคารพ	สักการะที่ชาวบาน	และ	นัก

ทองเที่ยวจะตองมาสักการะที่น่ี
ไดเวลาอันสมควร	นําทาน	สู	มหานครโตเกียว
อิสระชอปป้ิง	ยานชินจูกุ	ยาน	ชอปป้ิงที่มีชื่อของกรุงโตเกียว	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา

นานาชนิด	รานรอยเยน	แบรนดเนม	อุปกรณอิเล็กทรอนิกส	ซานริโอช็อป	เสื้อผานําสมัย	กระเปา	รองเทาวัยรุน
อยาง	โอนิทสึกะไทเกอร!!!	รวมไปถึงเครื่องสําอางสุดฮอทอยาง	SHISEIDO	KANEBO	KOSESK-II	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	SUNSHINE	CITY	PRINCE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิอยูในเขต	Fujiyoshida	ชาวญี่ป ุนมักจะมาสักกา
ระสิ่งศักดิส์ิทธิก์ัน	มีความเกี่ยวของกับศาสนาชินโต	และยังมีประวัติความเป็น
มาอันยาวนานตั้งแตสมัยเอโดะมีระยะเวลามากกวาสองพันปี	ศาลเจาลักษณะ
แบบน้ีจะมีอยูมากในจังหวัดชิซูโอและยามานาซิ	เน่ืองจากชาวญี่ป ุนเชื่อวา
ภูเขาฟูจิเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิม์ีเทพเจาสถิตยอยู	ศาลเจาแหงน้ีจึงเป็นการ
เชื่อมโยงใหเราไดเขาถึงเทพเจา

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	SUNSHINE	CITY	PRINCE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากนัน้ใหทานไดเลือกอิสระชอปป้ิง	หรือซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	รวมคาเดินทางโดย

รถไฟ	(ราคาผูใหญจายเพิม่	3,000	บาท	ราคาเด็ก	2,400	บาท)
อิสระเชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย	ใชทุนใน

การกอสราง	600	ลานเยน	โดยการถมทะเล	ออกไปสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความมันส
เหมือนอยูในอวกาศไปกับ	SPACE	MOUNTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บานผีสิง,	ตื่นเตนกับ
SPLASH	MOUNTAIN,	น่ังเรือผจญภัยในป ากับ	JUNGLE	CRUISE,	เยือนบานหมีพูห,	ตะลุยอวกาศไปกับ	BUZZ
LIGHTYEAR’S	ASTRO	BLASTERS,	เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานชื่นชอบ
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
อิสระทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงหรือสนุกสนานกันอยางตอเน่ืองกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดในโตเกียว

ดิสนียแลนด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	SUNSHINE	CITY	PRINCE	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนียแลนด	เชิญทานพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	อาทิ	ทาทายความมันสเหมือนอยูใน
อวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บาน
ผีสิง,เป็นตน	หรือ	อิสระในเมืองโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือ
ชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบู
ยา”	รานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา

	พักที่	SUNSHINE	CITY	PRINCE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา

เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	วัดอาซะกุซา	วัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียว	ภายในประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคําที่	ชาวญี่ป ุน

นิยมมาสักการะบูชา	และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญของโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
นําทานชอปป้ิงหางสรรพสินคาชื่อดัง	หางอิออน	แหลงใหญรวบรวมสินคาหลากหลายชนิดรอใหทานเลือกซื้อ

อาทิ	เสื้อผาแฟชั่น	นําสมัย	กระเปา	รองเทา	เครื่องสําอาง	ของที่ระลึก	เครื่องใชไฟฟา	อุปกรณอิเล็คทรอนิกส
เป็นตน
อิสระใหทานอิสระในการเลือกซื้อของฝาก	และสินคาที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุนกอนกลับกรุงเทพฯ
ไดเวลาอันสมควร	เดินทางสู	สนามบินนาริตะ
17.25	น.	ออกเดินทางเพื่อกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	677

ชวงคํ่า
21.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป	-	กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับทานจะ
ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบินเป็น	ผูกําหนด	ซึ่ง
ทางบริษทัฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	ถาทางบริษทัฯ	ได	ดําเนินการออกตัว๋
เครื่องบินไปแลว	ผูเดินทางตองรอREFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน	และหาก	ทานไมแนใจในวันเดินทาง
ดังกลาว	กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ	เพื่อยืนยันในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถ	ทํา	REFUND	ไดหรือไมกอนที่ทาน
จะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน

การเดินทางเป็นหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป	สามารถสะสมไมลกับเครือ	Star	Alliance	ได	50%	,
ออสเตรียนแอรไลน	100	%,สวนสายการบิน	ฟินแอร	,	ลุฟฮันซา	,	สแกนดิเนเวียนแอรไลน	,	สิงคโปรแอร	ไลน	ขึน้อยู
กับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินน้ัน	ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมด	เป็นสิทธิข์องสายการ
บินเทาน้ันการเดินทางของสายการบินอื่นๆ	สามารถสะสมไมลไดตามเงื่อนไขของสายการบินน้ันๆ
คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม	ณ	วันที่ลาสุดที่มีการปรับคาธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับ
ขึน้ราคาในภายหลัง	ถือเป็นคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามความเป็นจริง	ณวันที่
ออกตัว๋
กระเป าและสัมภาระเดินทาง
–	น้ําหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง	สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ	30	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน	สายการบินมีสิทธิเ์รียกเก็บคาระวาง
น้ําหนักเพิ่มได
–	กระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และ	มีความกวาง

+ยาว+สูง	ไมเกิน	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร	(18	น้ิว)
–	ในบางรายการทัวร	ที่ตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ	หรือสายการบินอื่น	น้ําหนักของกระเปาอาจจะ

ถูกกําหนดใหตํ่ าหรือสูงกวามาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ซึ่งผูเดินทางสามารถตรวจ
สอบไดจากพนักงานขายดวยตัวเอง

1.สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน	3	วันนับจากวันที่จอง	เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน
2.	ยุโรป	ทานละ	20,000	บาท
3.	ญีป่ ุน	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด	จีน	เกาหลี	เวียดนาม	สิงคโปร	พมา	ทานละ	10,000	บาท
4.	ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมดลวงหนา	14	วันกอนเดินทาง
5.	ชวงเทศกาล	หรือ	High	Season	(เทศกาลปีใหม	ตรุษจีน	ตลอดเดือนเมษายน	วันแรงงาน	และตลอดเดือนตุลาคม

ตองชําระลวงหนา21	วันกอนการเดินทาง
6.	หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามกําหนดวันดังกลาว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี

เงื่อนไขและขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

1.คาตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับ	ชั้นประหยัด	(ทานตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน)	สายการบิน	และเสนทางตาม
ระบุในรายการเทาน้ัน
2.	คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร	ทางบริษทัฯ	คิดอัตรา	ณ	วันที่	8	มกราคม	2559
3.	หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตาม

ความเป็นจริง
4.	คาพาหนะรับสง	และคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการที่ระบุเทาน้ัน
5.	คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา	หองพักหองละ	2-3	ทาน
6.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเทาน้ัน
7.	สายการบินไทย	กําหนดให	น้ําหนักกระเปาเดินทางทานละ	1	ใบ	น้ําหนักไมเกิน	30	กก.	สวนกระเปาใบเล็กอยูใน

ความดูแลของทานเอง	น้ําหนักไมเกิน	7	กก.
8.	หากทานเดินทางดวยสายการบินอื่น	ตองตรวจสอบน้ําหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
9.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ



วงเงินทานละ	500,000	บาท	ของ	บริษทัประกันภัยไทยวิวัฒน	จํากัด
10.	หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทางจํานวน	1	ทาน
11.	สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา	ทานละ	1	ใบ
12.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	คิดจากยอดคาบริการ

1.	คาทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท,	คาซักรีด,
3.	คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษทัฯจัดใหเป็นตน
4.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาสายการบินกําหนดคือ	30	กิโลกรัมตอทาน
5.	คาธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนตางดาวที่กลับเขาประเทศ
6.	คาภาษีทองเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

passport	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**การเดินทางในแตละครัง้ตองมีจํานวนผูรวมเดินทาง	10	ทานขึ้นไป
**ทางบริษทัฯ	ไมมีน้ําดื่มบริการ
**	โรงแรม	อาหาร	ยานพาหนะ	การบริการ	ทุก	พีเรียดมาตราฐานเดียวกัน	แตราคาทัวรแตกตางกันเน่ืองจาก	ตรง

วันหยุดยาวเทศกาลสําคัญทั้งของไทยและญี่ป ุน	ราคาโรงแรมและตัว๋เครื่องบินจะสูงกวาปกติ
**เน่ืองจากโรงแรมที่พักของญี่ป ุนสวนใหญเป็นเตียงแฝด	(	TWIN	)	ลูกคาที่ตองการพักเป็นเตียงเดียวพักคู	(

DOUBLE	)	บางโรงแรมอาจมีคาใชจายเพิ่มและแปลนโรงแรมสวนใหญหองพักที่ประเภทหองตางกันจะไมอยูใกลกัน
**ทางสายการบินไมรับจองที่น่ัง	Long	leg	ลูกคาจะตองชี้แจงเหตุผลหนาเคารเตอรเช็คอินดวยตัวทานเอง
**ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได	ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง

ทุกกรณีและทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาบริการเน่ืองจากทางบริษทัฯ	ชําระคาตัว๋เครื่องบิน	โรงแรม	ยาม
พาหนะ	และ	อาหารไปลวงหนาแลว

1.	การเลื่อนการเดินทาง	หรือ	การยกเลิกการเดือนทางน้ัน	ตองแจงบริษทัฯเป็นลายลักษณอักษร	(แฟกซ/อีเมล)	ใน
วันทําการคือ	จันทร-เสาร	ตั้งแตเวลา	09.00-17.30	น.
2.	หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง	แตทานสามารถหาพูดเดินทานมาแทนได	โดยสามารถยื่น

ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา	ทางบริษทัฯ	ขอคิดคาใชจายเพิ่มคือวีซา	และคาเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบินเทาน้ัน	ทั้งน้ีตอง
ไมอยูในเงื่อนไขตัว๋ที่ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ	และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร
3.	(ในกรณีตองขอวีซา)	หากทานยกเลิกการเดินทาง	อันเน่ืองมากจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับ

การพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม	อันเป็นการพิจารณาจาดสถานทูต	ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการ
ยกเลิกพรอมกันทั้งหมด	ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตนในกรณีที่ทานไมแนใจ
วาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา	ทางบริษทัฯขอแนะนําใหทานยื่นวีซาแบบเดี่ยว	ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นวีซาเป็น
คณะ																																																																																																																																																																																																							
	
เก็บเงิน	กรณีเลื่อน	หรือ	ยกเลิกการเดินทาง	(ชวงไมใชเทศกาล)	
ยกเลิกกอนวันเดินทาง		นอยกวา	10	วัน	ยึดคาทัวรทั้งหมด	100%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	11	-	15	วัน	ยึดคาทัวร	50%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	16	-30	วัน	ยึดคามัดจําทั้งหมด	100%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	31-	45	วัน	ยึดคามัดจํา	50%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	45		-	60	วัน	คืนทั้งหมด
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	มากกวา	60	วัน	คืนทั้งหมด
การเดินทางชวงเทศกาล	เชน	ปีใหม	สงกรานต	และอื่นๆ	โรงแรม	หรือสายการบิน	อาจเรียกเก็บคาใชจายเร็วขึน้



ทําใหมีคาใชจายเกิดขึน้ไมตรงตามตาราง	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายตามจริง	หรือไมคืนเงินทั้งหมดทุก
กรณี	***
เก็บเงิน	กรณีเลื่อน	หรือ	ยกเลิกการเดินทาง	(ชวงเทศกาล)	
ยกเลิกกอนวันเดินทาง		นอยกวา	10	วัน	ยึดคาทัวรทั้งหมด	100%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	11	-	15	วัน	ยึดคาทัวร	100%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	16	-30	วัน	ยึดคามัดจําทั้งหมด	75%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	31-	45	วัน	ยึดคามัดจํา	100%
ยกเลิกกอนวันเดินทาง	45		-	60	วัน	ยึดคามัดจํา	50	%	

ยกเลิกกอนวันเดินทาง	มากกวา	60	วัน	คืนทั้งหมด


