


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ	สนามบินชูบุ	-	เมือง
ทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	บุฟเฟตปูยักษ
-	ออนเซ็น

พักที่	HANA
ISWA	HOTEL
หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	เมืองฮาโกเนะ	-	ลองเรือโจรสลัด	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขาไข
ดําโอวาคุดานิ	-	มหานครโตเกียว	-	ชินจูกุ

พักที่
RYOKOKU
VIEW	HOTEL
หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่
RYOKOKU
VIEW	HOTEL
หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว

5 คาวาโกเอะ	-	รถไฟสายเอโนะเดน	-	เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ
หรือ	วัดโคโตกุอิน	-	โอไดบะ	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม
ฟรอนท	โตเกียว	-	สนามบินฮาเนดะ

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

1	ก.พ.	61	-	6	ก.พ.	61 ฿43,900 ฿40,900 ฿37,900 ฿6,000

16	ก.พ.	61	-	21	ก.พ.	61 ฿42,900 ฿39,900 ฿36,900 ฿6,000

27	ก.พ.	61	-	4	มี.ค.	61 ฿42,900 ฿39,900 ฿36,900 ฿6,000



เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออก	60	นาที	และไมมีประกาศเตือนผูโดยสารขึน้เครื่อง	ดังน้ันผู
โดยสาร	จําเป็นตองพรอม	ณ	ประตูขึน้เครื่องกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	45	นาที

20.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้ระหวางประเทศขาออก	(ชัน้	4)	เคานเตอร	C	(ประตูทาง
เขาหมายเลข	2)	พบกับเจาหนาที่ที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก	ณ	บริเวณหนาเคานเตอร	C

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.05	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	644	(ใชเวลาเดิน

ทางประมาณ	6	ชั่วโมง...เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง)

08.00	น.	ถึง	สนามบินนาโกยา	ประเทศญีป่ ุน	ดินแดนอาทิตยอุทัย	ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง
พรอมตรวจเช็คสัมภาระเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	“เมืองทาคายามา”	หรือที่เรียกอยางหน่ึงวา	“ลิตเติ้ล	เกียวโต”	เมืองเล็กๆทามกลาง

หุบเขาที่เต็มไปดวยบอน้ํารอนและเสนทางชมธรรมชาติ	ถือกําเนิดในปี	1500	ในฐานะเมืองที่ตั้งของปราสาทของ
ตระกูลคานะโมริ	ปัจจุบันเป็นสวนหน่ึงของจังหวัดกิฟุ	เมืองซึ่งมีป าไมอุดมสมบูรณ	มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร	ที่
เพียบพรอมไปดวย	ธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม	ซึ่งกอใหเกิดเป็นแหลงวัฒนธรรมอันลํ้าคาและยังคง
เสนหในยุคโบราณเอาไวไดอยางครบถวน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	“ซันมาชิซูจิ”	ยานเมืองเกาที่ยังคงอนุรักษบานเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกวา	300

ปีไวบนถนนสายเล็กๆ	ที่ทอดยาว	ตลอดสองฟากถนนเป็นบานเรือนไมสไตลญี่ป ุนโบราณ	เต็มไปดวยกลิ่นอาย
ของประวัติศาสตรอันยาวนาน	หนาตางไมเป็นซี่ๆ	มุงดวยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกันไปหลังแลวหลัง
เลาจนสุดสายตาที่ปลายถนน	ดูแลวเหมือนกําลังเดินอยูในบรรยากาศที่ยอยยุคไปสูอดีตกาล	ตลอดเสนทาง
นอกจากจะมีบานเรือนที่อยูอาศัยของคนแถบน้ีแลว	ยังเต็มไปดวยรานขายสินคาทองถิ่น	อยางเชนรานทําสาเก
รานทํามิโซะ	รวมไปถึงอาหารพื้นเมืองและขนมหวานหลากหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางเขาชมความงดงามและเป็นเอกลักษณของ	“หมูบานมรดกโลก	ชิราคาวาโกะ”	หมูบาน

แหงน้ี	ตั้งอยูในหุบเขาสูงหางไกลความเจริญ	ทําใหยังคงรักษาขนบธรรมเนียม	ประเพณีอันดีงามไวไดอยาง
สมบูรณ	ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตางๆ	เชน	ทุงหญาเขียวขจีในฤดู
ใบไมผลิ	สีสันสดสวยในฤดูใบไมเปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว	เป็นเสนหที่คอยดึงดูดผูคนใหหลั่งไหล
เขามาเยือนอยางตอเน่ือง	หมูบามรดกโลกแหงน้ี	มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่เรียกวา	“กัชโช	สุคุริ”	(Gussho
Style)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	พิเศษ!	อิม่อรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษทีใ่หทานได



ทานกันอยางไมอัน้
ทีพ่ัก	HANA	ISWA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว
จากน้ันพักผอนและผอนคลายอิริยาบถกับการ	“แชออนเซ็น”	การแชน้ําแรที่คนญี่ป ุนเชื่อกันวาจะชวย

กระตุนการไหลเวียนของโลหิตและชวยใหผิวพรรณดีขึน้

เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	พิเศษ!	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษที่ใหทานไดทานกันอยาง
ไมอั้น

	พักที่	HANA	ISWA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	“ภูเขาไฟฟูจิ”	ผานชม	ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ป ุนดวยความสูง	3,776	เมตรจาก	ระดับน้ํา

ทะเลและรูปทรงกรวยควํ่าที่ไดสัดสวนจึงเป็นแรงบันดาลใจใหกับการสรางสรรคผลงานของศิลปินทั้งนัก
ประพันธและกวีผูมีชื่อเสียงของญี่ป ุน	เดิมที่ชาวญี่ป ุนเชื่อกันวาภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นที่สถิตของ
เทพเจาจึงเป็นแดนตองหามสําหรับสตรีมานานนับรอยๆปี	และเกิดการระเบิดครั้งสุดทายเมื่อกวาสามรอยปีมา
แลว
จากน้ันนําทานเดินทางสู	“ฮาโกเน”	แหลงทองเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบอน้ําพุรอน

ซุกซอนอยูมากมายและเป็นจุดที่แมน้ําฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง	16	แหง
นําทานเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางดวยการ	“ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ”	ทะเลสาบน้ําจืด

ขนาดใหญที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเนเมื่อกวา	3,000	ปีมาแลว	ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดดี
อีกแหงหน่ึงดวย	อิสระใหทานชื่นชมความงดงามของธรรมชาติอันแสนบริสุทธิต์ามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	“โอวาคุดานิ”	โดยรถโคช	โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่เกิดขึน้จากการปะทุขึน้มาของ

ภูเขาไฟฮาโกเนเมื่อหลายพันปีกอน	ทําใหเกิดควันและบอน้ํารอนผุดขึน้มาจากใตดิน	น้ําและควันเหลาน้ีจะมีสวน
ผสมของกํามะถันที่มีเอกลักษณพิเศษอยูดวยโดยความรอนของน้ําที่ผุดขึน้มาน้ันสามารถตมไขใหสุกไดและจะ
ทําใหเปลือกไขกลายเป็นสีดํา	โดยกลาวกันวาถาใครไดทานไขดําหน่ึงฟองอายุจะยืนขึน้อีกเจ็ดปีเลยทีเดียว
จากน้ันนําทานเดินทางสู	“กรุงโตเกียว”	เมืองหลวงของญี่ป ุน	เพื่อนําทานสูยานชอปป้ิง	“ชินจูกุ”	ยานแหง

ความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว	ทานจะไดพบกับหางสรรพสินคา	และรานขายของนับเป็นพัน	ๆ	ราน	ซึ่ง
จะมีผูคนนับหมื่นเดินกันขวักไขว	ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกดวย	เชิญทานเลือกชมสินคามากมาย	อาทิเชน
เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูปรุนลาสุด,	IPOD,	MP-3,	NOTEBOOK,	SANRIO	SHOP,	GAMES	SHOP,	นาฬิกา,
เสื้อผา,	รองเทาแฟชั่นทันสมัย	และเครื่องสําอาง	เป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง
ทีพ่ัก	RYOKOKU	VIEW	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นเมืองที่มอบความสุขสดชื่นตลอดทั้งปี	มีชื่อเสียงทางดานทัศนียภาพ	และ
รีสอรทน้ําพุรอนที่เป็นจุดหมายปลายทางอันยอดนิยม	ดวยวิวทิวทัศนอันเป็น
ธรรมชาติที่สวยงามตลอดทั้ง	4	ฤดู	พรอมดวยพิพิธภัณฑศิลปะและอื่น	ๆ	อีก
มากมาย	รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการพักผอนหยอนใจ	และอีเวนท
งานเทศกาลตางๆ

เสนทางการเดินเรือจะวิ่งวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ	Togendai	-
Motohakone-ko	–	Hakonemachi	โดยเรือจะวิ่งวนเป็นรอบ	ใชเวลาประมาณ
รอบละ	10	นาที	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ
สดใส	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลัง

เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศนสวยงาม	มีลักษณะเป็นทะเลสาบปลองภูเขาไฟ	เป็น
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ
ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุรอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไปเยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุด
เดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจร
สลัดของทางตะวันตก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

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

	พักที่	RYOKOKU	VIEW	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว



ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยทัง้วันใหทานเลือกชอปป้ิงตามยานดังของกรุงโตเกียว	โดยการนัง่รถไฟตะลุย

มหานครโตเกียว	(ไมรวมคารถไฟ)	ทานสามารถน่ังรถไฟ	JR	/	SUBWAY	เพื่อทองเที่ยวในสถานที่ที่มีชื่อ
เสียง	และแหลงชอปป้ิงยอดฮิตในมหานครโตเกียว	ไมวาจะเป็น
“ศาลเจาเมจิ”ศาลเจาเกาแกอันศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกียว	สรางขึน้โดยจักพรรดิ	เมจิ	และ

มเหสี	โชโกะ	ในปี	1920	…	ตั้งอยูใจกลาง	“สวนโยโยกิ”	สวนที่มีตนไมนานาพรรณถึง	1	แสนตนทําใหดูเหมือน
กับวาศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูภายในป า	...	ในชวงวันปีใหมคนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจาแหงน้ี

หรือเลือกชอปป้ิงในยานชื่อดังของโตเกียว	อาทิ
“ฮาราจูกุ”	แหลงรวมวัยรุนที่ทันสมัยสุดๆ	ชาวปลาดิบ	ตื่นตาตื่นใจกับ	“แฟชัน่”	หลากหลายสไตลที่ทานจะไม

เคยพบเห็นที่ไหนมากอน	สําหรับทานที่ชื่นชอบการชอปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินคามากมายที่มีทั้ง
“แบรนดเนมชื่อดัง”	หรือ	“แฮนดเมด”	ที่ทานจะไดเป็นเจาของเพียงผูเดียวในโลกที่	“ถนนเทคาชิตะ”	ซึ่งครา
ครํ่าไปดวยผูคนมากมายและสินคาหลายหลายแบบใหทานไดเลือกสรรกันตามอัธยาศัย
“อากิฮาบารา”	แหลงรวมเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็คทรอนิคสที่ใหญที่สุดในโตเกียว	พรอมทั้งรานขาย

เกมส	แผนเกมส	และสําหรับทานที่ชื่นชอบตุกตาก็สามารถเลือกซื้อสวนประกอบตางๆ	เพื่อไปตกแตง	เป็นตุกตา
ในแบบของตัวเองได

“ชิบูยา”	ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนอีกแหงของมหานครโตเกียว	ใหทานไดหามุมถูกใจถายภาพคูกับ	“ฮาจิโกะ”
รูปป้ันสุนัขแสนรูที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาว	ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุมสาวชาว
แดนปลาคิบจากรานคามากมายมากกวา	100	รานคา	และ	“ตึก	109”	อิจิมารุคิว	ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณของ
ยานน้ันที่มีทั้งเสื้อผา	กระเปา	รองเทา	เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ป ุนในฤดูตางๆอื่นๆมากมาย	รับรอง
ไมมีเอาท	และที่พลาดไมไดนําทานตื่นเตนกับแยกทางมาลายที่มีคนขามมากที่สุดในโลก	และยังเป็นโลเคชั่น
ถายหนังฮอลีวูดเรื่อง	Fast	and	Furious	3	(Tokyo	Drift)

หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด
“โตเกียว	ดิสนียแลนด”	ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย	ที่มีผูเขาชมมากกวา	17	ลานคนตอปี

สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ	ที่แบงออกเป็นโซน	เพลิดเพลินกับ	“Adventure	Land”	ที่นําทาน	ผจญภัยกับการ
ลองเรือโจรสลัด	“Pirates	of	the	Caribbean”	นําชมดิสนียแลนด	รถไฟ	“Western	River	Railroad”	ปีนบานตนไม
“Swiss	Family	Treehouse”	สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ	มากมายยัง	“Western	Land”	เลือกมุมสวยถายภาพ
เป็นที่ระลึกใน	“Toon	Town”	กับบานของเหลาการตูนของดิสนีย	“Minnie	House”	บานแสนนารักของมินน่ี	หรือ
“Chip’n	Dale’s	Treehouse”	บานตนไมชองชิบกับเดล

อิสระอาหารกลางวัน	/	คํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานเพลิดเพลินกับการทองเทีย่ว
ทีพ่ัก	RYOKOKU	VIEW	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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
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อิสระตามอัธยาศัยทัง้วันใหทานเลือกชอปป้ิงตามยานดังของกรุงโตเกียว	โดยการนัง่รถไฟตะลุย
มหานครโตเกียว	(ไมรวมคารถไฟ)	และ	อิสระอาหารกลางวัน	/	คํ่า	ตามอัธยาศัย

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	“หมูบานโบราณคาวาโกเอะ”	ชมอาคารโบราณที่เรียงรายอยูตามถนนสายหลัก	แตเดิม

ยานน้ีเป็นยานการคาที่รุงเรืองในอดีต	อาคารบานเรือนในยานน้ีจึงดูแตกตางจากที่อื่น	โครงสรางสวนใหญมี
ลักษณะคลายๆกับโกดังเก็บสินคาในสมัยเอโดะ	แตเดิมน้ันมีเกือบ	200	หลังเลยทีเดียวแตปัจจุบันเหลือใหเห็นไม
มากนัก	แตก็ยังคงถูกอนุรักษใหเหมือนครั้งอดีตดวยเชนกัน
จากน้ันนําทานเดินทางสัมผัสการน่ัง	“รถไฟสายเอโนะเดน”	เพื่อชมความงามริมอาวซางามิของเมืองคามา

คุระและยังเป็นรถไฟสายที่มีชื่อเสียงสายหน่ึงซึ่งทางรถไฟวิ่งขนานไปกับมหาสมุทรแปซิฟิก	ชมบรรยากาศของ
เมืองคามาคุระจากสองสองฝ่ังทาง	เมืองขนาดเล็กแตเต็มไปดวยสถานที่นาสนใจ	และสําคัญตางๆ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานสู	“คามาคูระ”	ที่โอบลอมดวยขุนเขาและป าไมทั้งสามดาน	สวนดานหนาน้ันติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

นําทานนมัสการ	“หลวงพอโต”	พระพุทธรูปไดบุทสึที่มีความสูงถึง	11	เมตร	หนักกวา	93	ตัน	โดยชางหลอตั้งใจ
ใหองคพระน้ันผิดรูปมาตั้งแตตนเพื่อที่เมื่อมองจากดานหนาองคพระหางออกมาราว	4-5	เมตรจะเห็นสัดสวนของ
องคพระรับกันทั้งองค	ในสมัยกอนองคพระน้ันประดิษฐานอยูในวิหารไมทั้งหลัง	แตไดถูกแผนดินไหวและคลื่น
ยักษสึนามิกวาดหายไปเมื่อปี	1495	แตนาอัศจรรยที่องคพระน้ันไมไดรับความเสียหายแตอยางใด
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	“โอไดบะ	ซีไซดมอลล”	ทีมี่	“Aquacity”	และ	“Decks”	แหลงชอปป้ิงชื่อดังริมอาว

โตเกียว	แนนขนัดไปดวยรานคาเสื้อผาแฟชั่นกวา	60	ราน	รานอาหาร	รวมแหลงบันเทิง	รานกาแฟเกไก
มากมาย	รานขายของที่ระลึกที่กําลังมองหาไวเป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตยอุทัย	และถือวาเป็นสถานที่
นัดออกเดทของหนุมสาวญี่ป ุนที่ไดรับการโหวตวา	“โรแมนติคที่สุด”	ของโตเกียวสามารถมองเห็น	“สะพาน
เรนโบว”	โดยมี	“หอคอยโตเกียว”	สัญลักษณของเมืองตั้งตระหงานอยู	รวมทั้ง	“เทพีสันติภาพ”	เวอรชั่นญี่ป ุนยืน
ถือคบเพลิงอยูริมอาว	เป็นภาพอันงดงามแสนประทับใจที่จะหาไดเพียงที่น่ีที่เดียวเทาน้ัน	แวะถายรูปคูกับกัน
ดัม้ตัวใหม

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินฮาเนดะ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ไดชื่อวาเป็น	“ดินแดนมันหวานแสนอรอย”	เต็มไปดวยสถาปัตยกรรม
เกาๆ	บรรยากาศยอนยุค	ภายในมีหอนาฬิกา	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมือง	โดย
ใชบอกเวลามากวา	350	ปี	ปัจจุบันน้ีหอนาฬิกาก็ยังคงตีระฆังบอกเวลาวันละ	4
ครั้ง	ทุกเวลา	6	โมงเชา	เที่ยง	บาย	3	โมง	และ	6	โมงเย็น

“รถไฟสายเอโนะเดน”	ชมความงามริมอาวซางามิของเมืองคามาคุระและยัง
เป็นรถไฟสายที่มีชื่อเสียงสายหน่ึงซึ่งทางรถไฟวิ่งขนานไปกับมหาสมุทร
แปซิฟิก	ชมบรรยากาศของเมืองคามาคุระจากสองสองฝ่ังทาง	เมืองขนาดเล็ก
แตเต็มไปดวยสถานที่นาสนใจ	และสําคัญตางๆ



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นชนเมืองเล็กๆ	มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน	แตสถานที่ทองเทียว
น้ันมีมากมาย	ทั้งวัดพุทธไมตํ่ ากวา	65	แหง	ศาลเจาชินโตอีก	19	แหงเพราะคา
มาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเกานานถึง	141	ปี	คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลีย
ในชวงราชวงศหยวนถึง	2	ครั้งแตก็ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติ
ใตฝ ุน	และน้ันก็เป็นที่มาของความศักดิส์ิทธิข์องพระใหญที่ชวยปกปักรักษา
เมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

ไดบุทสึ	ถาแปลตรงๆตัวก็คือ	“พระพุทธองคใหญ”	เป็นพระพุทธรูปที่สรางขึน้ใน
สมัยคามาคุระ	จึงมีชื่อเรียกอื่นๆวา	“คามาคุระ	ไดบุทสึ”	ประดิษฐานอยูภายใน
วัดโคโตกุ	เมืองคามาคุระ	จังหวัดคานางาวะ	องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด
ความสูงรวมฐานประมาณ	13.35	เมตร	ที่เห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจาก
โลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนต
กันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม	อยางกันดั้มคาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดั้มฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

สามารถเขาไปชมไดฟรี	ตั้งอยูใกลๆกับหาง	Diver	City	Tokyo	นอกจากหุนกัน
ดั้มแลว	จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ	ไมวาจะเป็น
Museum	Space,	Experiece	Field	,	DOME-G	เป็นตน	โดยมีคาใชจายในการ
เขาชม	นอกจากน้ียังมี	Gundam	Official	Shop	และ	Guadam	Cafe	อีกดวย
เปิดตั้งแต	10.00-20.00	น

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว	ในอดีต
เคยเป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ป ุน	กอนที่จะยายไปที่สนามบินนา
ริตะ	สนามบินฮาเนดะ	เปิดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ	ซึ่งมุงสู
จุดหมายปลายทางกวา	25	แหงใน	17	ประเทศ



00.20	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินฮาเนดะ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบิน	TG661
04.50	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจมิรูลืม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีจํานวนผูเดินทางครัง้ละ	25	ทานขึ้นไป	ถาผูเดินทางมีจํานวนไม
ครบตามจํานวนดังกลาว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดิน
ทางโดยจะแจงใหทราบลวงหนา

2.	รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	และ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเป็นสําคัญที่สุด

3.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ	/	หามเขาประเทศญี่ป ุน	/	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	/
เอกสารการเดินทางไมถูกตอง	และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	รวมถึงภัยธรรมชาติ,	การยกเลิกเที่ยว
บิน,การประทวง,	การกอจลาจล

4.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋กรุปราคาพิเศษ	หากทานไมเดินทางไปกลับพรอมคณะไมวาดวยเหตุใดก็ตาม	ไมสามารถนํา
มาเลื่อนวันเดินทาง	หรือคืนเงินได

5.	รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	และ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเป็นสําคัญที่สุด

6.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ	/	หามเขาประเทศญีป่ ุน	ของกองตรวจคนเขา
เมือง	/	การนําสิง่ของผิดกฎหมาย	/	เอกสารการเดินทางไมถูกตอง	และความประพฤติสอไปในทางเสื่อม
เสีย	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวร	ไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น

1.	สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	25	วัน

1.	คาที่พัก	หองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเดียวกัน
2.	คาอาหาร,	คาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ไดระบุไวในรายการ
3.	คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
4.	คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
5.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน	ทานละ	1,000,000.-	บาท	(หากอายุเกิน	70	ปีขึน้ไป	คา

ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละ	500,000.-บาท)	**เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม**
6.	บริการน้ําดื่มวันละ	1	ขวด/ทาน	และ	FREE	WI-FI	ON	BUS

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ,	คาซักรีด,	คาโทรศัพท	เป็นตน
2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3%

3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5.	คาทิปไกดและคนขับรถ	(จํานวน	2,000.-เยน	/	ทาน	/	ทริป)

รายละเอียดเกีย่วกับการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนสําหรับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขาประเทศญี่ป ุน

ตัวอยางของเอกสารมีดังตอไปน้ี
1.	บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน



5.	หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันวาทานมีการทํางานที่ชัดเจนอยูในประเทศไทย	เชน	หนังสือรับรองการ
ทํางาน	บัตรพนักงาน	เป็นตน

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

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

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

กรณีมีตัว๋เครื่องบินแลว	ลดทานละ	18,000.-บาท
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	2,000	เยน	/	ทาน	/	ทริป
สําหรับผูเดินทางตัง้แต	25	ทานขึ้นไป

1.	กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย	30	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจํา
2.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	25	วันทําการ	ทางบริษทัฯ	มีความจําเป็นตองหัก	50%	ของอัตราคาบริการ
3.	กรณียกเลิกกอนการเดินทาง	20	วันทําการ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมด


