


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	วัดคิโยมิสึ	-	ถนน
กานําชา	-	วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

พักที่	NAGOYA	KOKUSAI
HOTEL	หรือเทียบเทา	[3
ดาว]

3 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	เมืองทาคายามา	-	ที่ทําการเกาเมือง
ทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ

พักที่	HIRAYUKAN
HOTEL	หรือเทียบเทา	[3
ดาว]

4 ชินโฮดากะ	/	กระเชาไฟฟาชินโฮทากะโรปเวย	-	ปราสาท
มัตสึโมโตะ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต

พักที่	KASUGAI	VIEW
HOTEL	หรือเทียบเทา	[3
ดาว]

5 ภูเขาไฟฟูจิ	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว พักที่	SUNSHINE	CITY
HOTEL	หรือเทียบเทา

6 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริ
ตะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

19	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 ฿53,900 ฿50,900 ฿45,900 ฿8,900



ชวงคํ่า
20.00	น.พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาที่

ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
23.15	น.	เดินทางสู	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	622

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	มีอายุเกาแกยิ่งกวาเมืองเกียวโต	คือยาวนานกวา	1,200	ปี	จุดเดนอันเป็น

เอกลักษณของวัดคือ	หองโถงใหญ	สรางยื่นออกจากหนาผา	มีเสาไมขนาดใหญ	139	ตน	คํ้ายัน	และสิ่งที่นา
อัศจรรย	คือ	สรางโดยไมไดใชตะปูเลย	ชอปป้ิง	ณ	ถนนกาน้ําชา	ซึ่งตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ	รานคา
ตางๆ	ไดตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน	ซึ่งมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิด	เชน	รองเทาโซริ(รองเทาเกีย๊ะแบบญี่ป ุน),
ชุดยูกะตะ,	ตุกตานางระบําญี่ป ุน
วัดคินคาคุจิ	หรือ	ปราสาททอง	สรางโดยโชกุน	อาชิคางะโยชิมิสึ	เพื่อเป็นสถานที่พักผอน	ปราสาท	2	ชั้น

บนถูกปิดโดยรอบดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับความงามของตัวปราสาทที่สะทอนกับสระ
น้ําที่ใสสะอาด
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
นําทานเดินสู	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาวสรางในศตวรรษที่	9	โดยชาวนาเพื่อบูชา

สุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเป็นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียง
กันจนกลายเป็นอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ	4	กิโลเมตร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	NAGOYA	KOKUSAI	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]

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



วัดคิโยมิสึ	หรือ	“วัดน้ําใส”	วัดเกาแกบนเนินเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกีย
วโต	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค
พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม	11	พักตร	1000	กร	ซึ่งเป็นพระประธานของวัด	ตัว
วัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด	แตที่นาสนใจ	คือ	เสาที่คํ้ ายันระเบียงวัดขนาด
ใหญ	ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวาตน	สูงจากพื้น	12	เมตร	โดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว	โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของชาวญี่ป ุนโบราณ

เป็นถนนทางขึน้วัดคิโยมิสึ	(Kiyomizu-dera)	เน่ืองจากสมัยกอนเคยมีรานขาย
ถวยชาที่เป็นเครื่องป้ันดินเผาเรียงรายตลอด	2	ขางทาง	ในปัจจุบันน้ีกลายเป็น
รานขายของที่ระลึกมากมาย	แตก็ยังคงหลงเหลือรานขายถวยชาอยูบางให
พอไดสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมเกาแกโบราณ

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร
	พักที่	NAGOYA	KOKUSAI	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ป ุนขนานแทดั้งเดิม	และยัง

ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ในเดือนธันวาคม	1995	บานสไตลกัสโช-สึคุริ	จะมีความยาว
ประมาณ	18	เมตร	ความกวาง	10	เมตร	โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี
และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา	“กัสโช”	และมีผูคนจากทั่ว
ทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปีไมตํ่ ากวา	680,000	คน	เลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



ชวงบาย
นําทานสู	เมืองทาคายามา	นําทานชมดานนอก	ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคา

ยามา	ซึ่งเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลา
กวา	176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา	ในสมัยเอโดะ	[กรุปปีใหมเดินทางวันที	่28	ธ.ค.60
**ถายรูปดานนอก]

จากน้ันนําทานเดิมชม	หมูบาน	LITTLE	KYOTO	หรือ	เขตเมืองเกา	ซันมาจิซูจิ	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแกสมัย
เอโดะกวา	300	ปีกอน	ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ	และรานคาหลากหลาย	เชน	รานผลิตและจําหนายเหลา
สาเก	รานทํามิโสะ	ฯลฯ	พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	เชน	ซารุโบะโบะ	หรือ	ตุกตาทารกลิงตัว
สีแดงไมมีหนาตา	ซึ่งถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา	และเป็นสินคายอดนิยม	เพราะแฝงไปดวย
ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ป ุนอีกดวย	และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย	และลองลิ้ม
ชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย

ชวงคํ่า
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	HIRAYUKAN	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญีป่ ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม



	พักที่	HIRAYUKAN	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นัง่กระเชาชินโฮตากะโรปเวย	เพื่อใหทานไดดื่มดํ่ ากับความงามของเทือกเขาแอลปในวันที่ทองฟาแจมใส

จากสถานีชินโฮตากะที่ความสูง	1,117	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	เดินทางสูความสูงกวา	2,156	เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเล	กระเชากอนโดลา	2	ชั้นรายแรกในญี่ป ุนพรอมกระจกบานใหญของกระเชา	ที่น่ีจะทําใหทุกทานไดใกล
ชิดกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลปจนประทับใจไมรูลืม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
[กรุปวันที	่1-27	ธ.ค.	60]	ปราสาทมัตซึโมโต	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	ปราสาทอีกา	เน่ืองจากผนัง

ปราสาทมีสีดํา	และปีกดานตางๆ	ของปราสาทแผกางออกเหมือนปีกนก	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1590	โดย	อิชิคาวา
คาสุมาซะ	เพื่อใชเป็นที่พักของบรรดาเจาเมืองในอดีต	ปัจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจําชาติ
ญี่ป ุนไดปรับใหเป็นพิพิธภัณฑสําหรับรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของญี่ป ุนและประวัติศาสตรของ	จังหวัดนากา
โน	และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด	1	ใน	10	ของประเทศญี่ป ุน
[กรุปวันที	่28	ธ.ค.	60]	นําทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่	โกเทมบะ	แฟคทอรี	่เอาทเล็ต	แหลงรวม

สินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ป ุนที่ดังไปทั่วโลก	พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด	อาทิ	MK	MICHEL
KLEIN,	MORGAN,	ELLE,	CYNTHIA	ROWLEY	ฯลฯ	เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน	BALLY,
PRADA,	GUCCI,	DIESEL,	TUMOI,	GAP,	ARMANI	ฯลฯ	เลือกดูเครื่องประดับ	และนาฬิกาหรูอยาง	TAG
HEURE,	AGETE,	S.T.DUPONT,	TASAKI,	LONGINES	ฯลฯรองเทาแฟชั่น	HUSH	PUPPIES,	SCOTCH
GRAIN,	SKECHERS,	HOGAN	ฯลฯ

ชวงคํ่า
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	KASUGAI	VIEW	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญีป่ ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาขึน้เขาแรก	ของประเทศญี่ป ุนที่สรางขึน้มาแบบสองชั้น	ที่ให
สามารถขนคนไดเยอะ	เพื่อขึน้ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของญี่ป ุน	เป็นกระ
เชาในทาคายามา	ซึ่งมีกระเชาแบบสองชั้น	ซึ่งตั้งอยูในเขตโรงแรม

	รับประทานอาหาร	ณ	รานอาหาร

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา



เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ป ุน	และแบรนดเนมชั้นนําระดับ
โลกมาไวดวยกันที่น่ี	บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ริม	Tomei	Expressway	ที่เชื่อม
ระหวาง	ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเน	กับมหานครโตเกียว	นับวาเป็นเอ
าทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	เป็นสถานที่ที่ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ	และ
เต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ	แคสถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	KASUGAI	VIEW	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
[กรุป	01-19	ธ.ค.	60]	นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล	3,776	เมตร	ภูเขาที่

มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว	และยังถือวาเป็น
สัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ป ุน	ทั้งยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ป ุนตลอดทุก
ฤดูกาล
นําทานขึ้นสูชัน้ที	่5	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)	ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของ

ตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับความหนาวเย็น	ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บ
ไว	และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
[กรุป	20-31	ธ.ค.	60]	นําทานเดินทางสัมผัสความสนุก	สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ	ณ	ลานสกี	ให

ทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเลนหิมะและสนุกสนานกับการ	“น่ังเลื่อนหิมะ”	อยางเป็นประสบ	การณ
ที่สนุกไมรูลืม	**	ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ,	ชุดสําหรับเลนสกี	และ	เครื่องเลนทุกชนิด	**
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลๆ	กับภูเขาไฟฟูจิ

โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ
ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆกัน	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่ง
กีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว

จากน้ันจะปิดทายดวยโซนชอปป้ิงสินคาตางๆ	มากมายที่เป็นโปรดักสของญี่ป ุน	อีกดวย	ยานชอปป้ิง	ใหทาน
อิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใชไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลน
เกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่อง
สําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	SUNSHINE	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ลานสกี	ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ,	ชุดสําหรับเลนสกี	และ	เครื่องเลนทุกชนิด
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหาร	ณ	รานอาหาร

เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคน	ใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
แผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ	ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	หองแสดงภาพแผนดินไหว	หองแสดงเหตุการหลัง
แผนดินไหว	หองจําลองแผนดินไหว	หองอุทกภัย	หองเขาวงกตกระจก	โซน
ถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ	โซนความรูตางๆ	และ	โซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญี่ป ุน
ตางๆ

	พักที่	SUNSHINE	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
วัดอาซากุซะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	นําทานนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา

นอกจากน้ันทานยังจะไดพบกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด
และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ
หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไมตาม

ฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ชวงบาย
สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบินนาริตะ
17.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	677
22.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	2,000	เยน

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]	



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน
**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเขาประเทศญีป่ ุนสําหรับพาสปอรตจีนแดง	(กรุณาสงเอกสารกอนเดินทาง
อยางนอย	30	วัน)
***กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสาร	บริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย***	
1.	พาสปอรตจีนแดง

จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาทาง
บริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูดําเนินการ
ให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเขา
มา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทางสถานทูตไมยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศ)	สวนผูที่ทํางาน	ตองแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม

เอกสารทีใ่ชในการขอวีซา
1.1	Passport	China

1.2	รูปถาย	2น้ิว	2	ใบขนาด	2	X	2	น้ิว	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและ	“พื้นหลังเป็นสีขาวเทานัน้”	ถายหนาตรง	ไมยิ้ม
เห็นฟัน	ไมสวมแวนดํา	ไมคาดผม	หรือสวมหมวก	แตงกายสุภาพ	***	หามใชรูปปริ้น	หรือ	ถายเอง	***

1.3	หนังสือแจงเขาออก	โดยกอนเดินทางผูเดินทางตองไปแจงเขา-ออกที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพรอมทั้งถาย
สําเนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต

1.4	ใบสําคัญถิ่นที่อยู	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.5	ทะเบียนบาน	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.6	ใบอนุญาตทํางาน	Work	permit	ถายสําเนาหนาชื่อบริษทัที่ทํางาน	พรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.7	สมุดบัญชีเงินฝาก	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือนหรือฝากประจําเทาน้ัน	ถายเอกสาร

ตั้งแต	หนาชื่อ	และ	หนา	1	ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด	(ปรับยอด	ณ	ปัจจุบัน)	ในกรณีที่เลมปัจจุบันอายุไมถึง	6
เดือนใหถายสําเนาเลมเกามาตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย
***	บัญชีกระแสรายวัน	และบัญชีเดินสะพัด	ไมสามารถใชไดกับสถานกงสุลญีป่ ุน	***

Remark
**ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจจะทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี**

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**

**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่นวีซาอีกครั้ง
จะไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการ**



แผนกกงสุล	สถานทูตญีป่ ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503

***	ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน	***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	ทานละ	2,000	เยน	/ทริป/ตอทาน***
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน

1.	การยกเลิกการเดินทางตั้งแตวันจองจนถึงกอนวันเดินทาง	30	วัน	ขอยึดมัดจําทานละ	5,000	บาท
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	7	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

6.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

7.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


