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 นําคณะเที่ยวชมสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO อันโดงดังและมีชื่อเสียงของโอซากา
 ชมความงามของอดีตเมืองหลวง เกียวโต ชมวัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชมิ ิอินาริ อันโดงดัง
 เยือนหมูบานมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชม ปราสาทมัตสึโมโต อันโดงดัง
 นําคณะนั่งรถขึ้น พิชิตชั้น5ของภูเขาไฟฟูจิยามา ภูเขาไฟที่ไดชื่อวาสวยงามที่สุดในโลก
 เที่ยวชม มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุน เมืองใหญอันทันสมัยระดับโลก
 ใหคณะไดชอปปงสินคาแบรนดเนมนานาชนิดที่ โกเท็มบะเอาทเล็ท และยานชอปปงชินจูกุ
 พักเรียวกังแถบภูเขาไฟฟูจิ พรอมแชออนเซน พักโตเกียวยานชอปปง
 หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน

กําหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 15-20 /29 พ.ค. -3 มิ.ย. 2562
มิถุนายน
6-11 /20-25 มิ.ย. 2562
กรกฎาคม 10-15 /11-16 /12-17 /24-29 ก.ค. 2562
สิงหาคม
8-13/22-27 ส.ค. 2562
กันยายน
19-24 /28ก.ย. – 1 ต.ค. 2562
ตุลาคม
3-8 /10-15 /18-23 /25-30 ต.ค. 2562
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วันแรกของการเดินทาง(1)
20.30 น.
23.30 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูม–ิ โอซากา(ญีป่ นุ )

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทย…ทีมงาน World Traveller agency คอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน
เหิรฟ้าสู่โอซาก้า...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG622

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) โอซากา- ยูนเิ วอรแซลสตูดโิ อ UNIVERSAL STUDIO -ชอปปง
ยานชินไซบาชิ - โอซากา
07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคันไซ(โอซาก้ า) ประเทศญี่ ปุ่นซึ่งเป็ นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ ใน
มหาสมุทรแปซิฟิก ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกําเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทําให้ บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่ง
อาทิตย์อทุ ัย ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็ นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้ วย
เกาะน้ อยใหญ่ กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ ท่ีสุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลําดับ เกาะของญี่ ปุ่น
ส่วนมากจะเป็ นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจาํ นวนหนึ่งเป็ นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็ นต้ น
ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็ นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้ านคน เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว
ซึ่งถ้ ารวมบริเวณปริมณฑลเข้ าไปด้ วยแล้ วจะกลายเป็ นเขตเมืองที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้ านคนหลังผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว / จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แ ซล สตูดิโอ UNIVERSAL
STUDIO ” ที่ทุ่มทุนสร้ างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก... นําท่าน
ตื่นตากับ “โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่ งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลี วู๊ด...ชมฉากจําลองของนิวยอร์ ก, ฉากจําลองเมือง
ซานฟรานซิสโก เป็ นต้ น....ชมภาพยนตร์สามมิติเรื่อง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” หรือ “คนเหล็ก 2” ที่ใช้ งบประมาณการ
ก่อสร้ างกว่า 400 ล้ านบาท ท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้ าใจ สัมผัสประสบการณ์สนุก
ตื่นเต้ นกับการห้ อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ ฮีโร่ สายพั นธุ์ใหม่ “Spider Man” …. สนุ กสนานกับการขับรถผาด
โผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เรื่อง “Back To the Future

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน .... อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่า
ห้ ามพลาดกับเครื่องเล่ นชนิดใหม่สาํ หรับบรรดาสาวกให้ ได้ เข้ าไปสัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ใน
ฉากต่ างๆกับ สวนสนุ ก แฮร์ ร่ี พ อตเตอร์ หรื อ WIZAEDING WORLD OF HARRY POTTER ที่ เปิ ด
ให้ บริ การแล้ ว ทุ นสร้ างกว่า 45,000 ล้ านเยน หรื อราว 16,000 ล้ านบาท เปิ ดตัวอย่ างเป็ นทางการ เมื่อ วัน ที่ 15
กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้ อมกับ เครื่ องเล่ น และสถานที่เด่ นๆ ที่จําลองมาจากสถานที่จริ งในภาพยนตร์ อาทิ
หมู่บา้ นฮอกส์มี้ด (HONGMEADE VILLAGE) ร้านขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอืน่ ๆ อีก
มากมาย ร้านเด็ดร้านไม้กวาดสามอัน, ปราสาทฮอกวอตส์ (HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่ อมดและแม่
มด ทั้งห้ องเรียนสารพัดวิชา รวมถึงห้ องเรียนป้ องกันศาสตร์ มืด โถงระเบียงสุดลึกลับ ห้ องทํางานของศาสตราจารย์
ดัมเบิ ลดอร์ ภาพพอร์เทรตเคลื่อนไหวได้ , พร้ อมทักทายหมวกคัดสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่าครํ่าครึ กับ
หน้ าที่ส าํ คัญในการคัดเลื อกบ้ านให้ เหล่ านักเรียนพ่ อมดแม่มด,จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่ านใจกลาง

การค้ าของเมืองโอซาก้ า พบกับร้ านค้ าที่มีชื่อเสียงและร้ านบูติคหรูหราด้ วย และตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย... เชิญท่าน
สนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้ ามากมายในางสรรพสินค้ าชื่อดัง “ไดมารู ”, ร้ านเครื่องใช้ ไฟฟ้ า, เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ “ร้าน 100 เยน”… ได้ เวลาอันสมควร

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร... บริการทานดวย “เซ็ตขาปูยักษ” ที่ราน “ Kani
Doraku” รานขาปูที่ไดรับการการันตีความอรอยจากรายการทีวีแชมปเปยน มื้อนี้จะเสิรฟ
ทานดว ยสไตล สุกี้ห มอไฟ ใหท านอรอยกับหลากหลายเมนู ที่ทํ ามาจากปูยั กษทั้ งสิ้น อาทิ
เตาหูปู ซาซิมิขาปูยักษ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะใหทานไดอิ่มหนําสําราญกัน
พักที่ : HOTEL VISCHIO OSAKA BY GRANVIA / เทียบเทา

ค่ํา

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) โอซากา- เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชมิ ิ อินาริ - นาโกยาปราสาทนาโกยา – ชอปปง ยานซากะเอะ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “วัดคิโ ยมิสึ” เป็ นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สดุ ของญี่ปุ่น มีนาํ้ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจาก
นํา้ ตกโอโตวะไหลผ่านทําให้ เป็ นที่มาของชื่อ “วัดน้ําใส” นอกจากนี้ยูเนสโกได้ บันทึกให้ วัดแห่งนี้ข้ ึนเป็ นมรดกโลก อีก
ด้ วย อาคารที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้กค็ ืออาคารไม้ ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และ
โถงอาคารถูกสร้ างให้ ยื่นออกไปภายนอกทําให้ บริเวณนี้เป็ นจุ ดชมวิวที่ส วยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ
นอกจากนี้อาคารไม้ ของวัดคิโยมิสึ สร้ างขึ้นโดยไม่มีการใช้ ตะปูตอกแม้ แต่ตัวเดียวในการก่อสร้ าง.. จากนั้นใหทานได
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคามากมายตลอดสองขางทาง ในเขตฮิกาชิยามา หรือ "ถนนสายกาน้ําชา" ... นํา
ท่านชม ศาลเจา ฟูชิมิ อิน าริ หรือที่คนไทยชอบเรี ยกกันว่ า ศาลเจาแดงหรือ ศาลเจา จิ้ง จอก เป็ นศาลเจ้ าชินโต
(Shinto) ที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสา
ประตูสแี ดงที่เรียงตัวกันข้ างหลังศาลเจ้ าจํานวนหลายหมื่นต้ นจนเป็ นทางเดินได้ ท่ัวทั้งภูเขาอินาริ ที่ผ้ ูคนเชื่อกันว่าเป็ น
ภูเขาศักดิ์สทิ ธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้ าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และ
มักจะมีจ้ ิงจอกเป็ นสัตว์คู่กาย(บ้ างก็ว่าท่านชอบแปลงร่ างเป็ นจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั้ นจิ้งจอกมากมายด้ วย
เช่นกัน...

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อนี้ บริการทานดวยเมนู
หมอไฟจังโกะนาเบะ อีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของเมืองเกียวโต
อาหารที่เหลาซูโมรับประทานกันเพื่อสรางพลังงานและยัง
ดีตอสุขภาพอีกดวย
ได้ เวลาอันสมควร นําท่ านเดินทางสู่เมือง นาโกยา คณะไดเ ดิน เที่ ย วชม
พร อ มถ า ยภาพคู กั บ ปราสาทนาโกย า Nagoya Castle บริ เ วณ
ภายนอกปราสาท ซึ่งตัวปราสาทสร้ างขึ้นโดยอิมะงะวะ อุจิชิกะเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1525 จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1532
โอะดะโนะบุฮิเดะได้ แย่งชิงปราสาทจากอิมะงะวะ อุจิโทะโยะ แต่ภายหลังก็ปล่อยทิ้งปราสาทไว้ และต่อมาในปี ค.ศ.
1610 โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ได้ ส่งั ให้ สร้ างอาคารปราสาทขึ้นใหม่ในบริเวณเดิม บนยอดปราสาทมีรูปสลักปลาหัว
เสือทองคําหนึง่ คู เรียกวา "คิงชะจิ" เปนเครือ่ งรางสําหรับปองกันอัคคีภยั และยังกลาวกันวาเปนสัญลักษของ
อํานาจขุนนางศักดินารูปสลักคิงชะจิคนู เี้ คยถูกนําลงไปจัดแสดงในนิทรรศการเอ็กซโป 2005 ในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สอง ปราสาทนาโกยาถูกเพลิงไหม้ จากการทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐ สิ่งของและเครื่องตกแต่งต่าง ๆ
ในปราสาทเสียหายเป็ นส่วนใหญ่ แต่มีภาพเขียนจํานวนมากรอดจากการถูกทําลายได้ การสร้ างปราสาทขึ้นใหม่เสร็จ
สิ้นในปี ค.ศ1977 จากนั้นนําคณะช้ อปปิ้ ง ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็ นย่านช้ อปปิ้ งและแหล่งบันเทิง มีสนิ ค้ าแบรนด์เนม
จากทั่วมุมโลกมาวางขายในย่านนี้ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่า
อย่างชัดเจนคือตึกทีวีของนาโกย่า(ไม่รวมค่าเข้ าชม)ซึ่งมีลักษณะคล้ ายกับโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่กว่า หรือ
ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองนาโกย่าจากเบื้องสูงบนกระเช้ าหมุน

คํ่า
พักที่ :

 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร มื้อนี้เสิรฟทานดวยเมนู ชาบู ชาบู สไตลญี่ปุน
nagoya WESTIN CASTLE HOTEL เทียบเทา

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) นาโกยา- หมูบ า นชิราคาวา - ทาคายามา -เมืองเกาซันมาจิซจู ิ - มัตสึโม
โต -ปราสาทมัตสึโมโต – มัตสึโมโต
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านธรรมดาๆ แต่แฝงด้ วยความงามและมีคุณค่าจนได้ รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้ เป็ น
มรดกโลก ณ "หมูบานชิราคาวา" Shirakawa Village สัมผัสความงดงามของธรรมชาติท่ีไม่ได้ ปรุงแต่ ง
แต่มีเสน่ห์ชวนให้ ผ้ ูคนจากทั่วโลก หลั่งไหลมายังหมู่บ้านแห่งนี้... หมู่บ้านชิราคาว่า โดดเด่นด้ วยบ้ านในแบบกัสโช-สึคุ
ริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปนดั
ุ่ ้งเดิม ชื่อนี้ได้ มาจากคําว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้ านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มี
ลักษณะคล้ ายสองมือที่พนมเข้ าหากัน โครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึ้นโดยไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง
สามารถรองรั บ หิ ม ะที่ต กมาอย่ างหนั กในช่ วงฤดู ห นาวได้ เป็ นอย่ างดี ซึ่งลั ก ษณะบ้ านจะเห็นได้ กแ็ ต่ เมื องในแถบนี้
เท่านั้น…ให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทัศนียภาพที่แสนสวยงาม และเลือกซื้อสินค้ าที่ระลึก ทั้งพวงกุญแจ
ที่ห้อยโทรศัพท์ ขนมหลากแบบ เป็ นต้ น…

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... มื้อนีบ
้ ริการทานดวยเมนู “ฮิดะยากินิคุ” อรอยกับ
เนื้อฮิดะอันเลื่องชื่อของยานนีท
้ ี่จะนํามายางบนกระทะรอนในแบบฉบับญี่ปน
ุ ที่หอมกรุนจาก
เคล็ดลับในการยาง บนใบไม (ใบโฮบะ) บวกกับน้าํ จิ้มรสเด็ด (หากทานใดไมรับประทานเนื้อ จะ
เสิรฟเปนเนื้อหมูแทน )
นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายามา ชมเขต เมืองเกาซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็ นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ที่ยัง
อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้ เป็ นอย่างดี อิสระให้ ทุกท่านได้ เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้ วย
บ้ านเรือนโบราณและร้ านค้ าหลากหลาย เช่น ร้ านผลิตและจําหน่ายเหล้ าสาเก ร้ านทํามิโสะ ฯลฯ พร้ อมทั้งเลือกซื้อของ
ที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ตุก๊ ตาซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้ าตา ซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ง
ของเมืองทาคายาม่า และเป็ นสินค้ ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้ วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่น และเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย อีกทั้งท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้ วย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง มัตสึโ มโต นําท่านสู่ ปราสาทมัตสึโ มโต หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ปราสาทอีกา” เพราะ
ความที่มีสีดาํ สนิทเกือบทั้งปราสาท ถูกสร้ างขึ้นในปี 1504 เป็ นปราสาทในยุคต้ นๆ ของประเทศญี่ ปุ่น ตั้งอยู่ในเมือง
จังหวัดนากาโน ตัวหอปราสาทถูกสร้ างเสร็จสมบูรณ์ราวปลายศตวรรษที่ 16 โดยภายในถูกบูรณะมาให้ คงความเป็ น
ปราสาทแบบญี่ ปุ่นคือทําด้ วยไม้ ด้ังเดิมในยุคนั้น… อิส ระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพกับ 1 ในปราสาท ที่ส วยที่สุดของญี่ ปุ่น
จากนั้นนําท่านเดินทางสูเ่ มืองยามานาชิ

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ําเมนูพิเศษ”ขาปูยักษ” ณ หองอาหารของโรงแรม

พักที่

HOTEL FUJI MATSUZONO หรือเทียบเท่า
ให้ ท่ านได้ ล งแช่ ออนเซน Onsen นํ้าแร่ ต ามธรรมชาติ ท่ีได้ รั บ
ความนิยมเป็ นอย่างมากในด้ านการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น การแช่
นํ้าร้ อ นนี้ ถือ เป็ นวัฒ นธรรมดั้ งเดิม ของชาวญี่ ปุ่นที่มี ม ากว่ าพั น ปี เลย
ทีเดียว เดิมการแช่นาํ้ ร้ อนในบ่อนํา้ พุร้อนตามธรรมชาติน้ันก็เพื่อคลาย
ความเหนื่อย เมื่อยล้ าจากการทํางานหนัก แต่ หลั งจากนั้นก็เริ่มมีการ
ค้ นพบคุณ สมบั ติท่ีช่วยรัก ษาโรคได้ จากแร่ ธาตุต่างๆ ในนํ้าแร่ ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นที่ มีท้งั ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต โรคข้ อ โรคกระดูกและระบบต่างๆ ในร่ างกายไป
จนถึงประโยชน์ด้านผิวพรรณ

วันทีห่ า ของการเดินทาง(5) พิชติ ภูเขาไฟฟูจยิ ามา(ชัน้ 5)-โตเกียว- ชอปปง ยานชินจูก-ุ ชมแสงสียาม
ค่าํ คืนมหานครโตเกียว
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม /
นําคณะขึ้นพิชิตความสูงของภูเขาไฟฟูจิยามา ซึ่งเป็ นภูเขาที่สงู ที่สดุ ในประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร
(12,388 ฟุต) ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซึโอะกะ และจังหวัดยะมะนะชิโดยในวันทีอ่ ากาศแจ่ มใสสามารถมองเห็นจาก
โตเกียวได้ ในปัจจุบันภูเขาได้ ถูกจัดโดยนักวิทยาศาสตร์อยู่ในลักษณะของภูเขาไฟที่มีโอกาสปะทุต่าํ และระเบิด
ครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 1707 ยุคเอะโดะ ภูเขาฟูจิ มีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า ฟุจิซัง ซึ่งในหนังสือในสมัยก่อนเรียกว่า
ฟุจิยะม่า เชื่อว่ามีผ้ ูปีนเขาฟุ จิ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1206 โดยนักบวชท่านหนึ่ง และในช่วงระหว่างนั้นจนถึงยุคเมจิ
ภูเขาฟุจิได้ ชื่อว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สทิ ธิ์ซ่งึ ห้ ามผู้หญิงขึ้นเขา โดยในปัจจุบันภูเขาฟุจิเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่ง
ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาฟุจิได้ เป็ นสัญลักษณ์อย่ างหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้ จากในงานเขียนหรือภาพวาดต่ าง ๆ
โดยเฉพาะภาพวาดของ โฮะกุไซ ที่มใี ห้ เห็นในวรรณกรรมญี่ปุ่นและกาพย์กลอนที่สาํ คัญมากมาย ภูเขาฟุจิยังเป็ นฐาน
ทัพ ของซามูไรต่ างๆมากมายจากยุคอดีตเพื่ อเป็ นที่ฝึกฝน และในปั จจุบันฐานทัพ หนึ่งของกองทหารญี่ ปุ่นก็ต้ังอยู่
บริเวณตีนเขาฟุจิ (การขึ้นภูเขาไฟฟูจิจะตองขึ้นอยูกับสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย ณ วันนั้นๆ
เพื่อความปลอดภั ยของหมูคณะเปนสําคัญ ) จากนั้นคณะเที่ยวชม"โอชิโนะฮั คไค" บ่อ นํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากการละลายของหิ มะจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พ้นื ดิน และซึ มไปยังบ่อ
นํ้าแต่ละบ่อ ดังนั้นนํ้าที่อยูใ่ นบ่อ จะเป็ นนํ้าที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น1
ใน100อันดับ แหล่งนํ้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวย เซ็ทหมูยางบนหินภูเขาไฟแสน
อรอย รานนี้เปดใหบริการมาหลายสิบป ทุกทานจะไดเพลิดเพลินกับ
การย า งวั ต ถุ ดิบ ลงบนแผ น หิ น ภู เ ขาไฟขนาดใหญ ซึ่ ง ถื อ เป น
จุดเดนของทางราน ใหทานอิ่ม อรอยกับหมูยางสูตรเด็ดของทาง
ราน พรอมเครื่องเคียงตางๆ
ออกเดิ นทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว เมือ งหลวงของประเทศญี่ปุ่น เมื องที่มีระบบ
การปกครองแบบพิเศษซึ่ งรวมการปกครองในรู ปแบบจังหวัดและเมืองไว้ดว้ ยกัน และเป็ นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยรวมเขตปริ มณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยูร่ าว 35,237,000 คน มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ซึ่ งเป็ น
เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง และมหานครโตเกียวแห่งนี้ต้งั อยูบ่ ริ เวณภาคคันโตของประเทศญี่ปุ่น คําว่า"
โตเกียว"หมายถึง"นครหลวงตะวันออก" ***รถโคชจอดใหคณะไดถายภาพคูกับ ”หอคอยโตเกีย ว
สกายทรี”ที่สูงที่สุดของญี่ปุน***
อิสระตามอัธยาศัยกับการช้ อปปิ้ งบริเวณ ยานชินจูกุ ซึ่งเป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งที่สาํ คัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จาํ กัดว่า
เป็ นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะ มีร้านค้ าหลากหลายให้ จับจ่ายครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ น เสื่อ
ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย สิ น ค้ า มี ย่ี ห้ อ (แบรนด์ ต่ า งๆ) ร้ านขายเครื่ อ งอิ เลคทรอนิ ก ส์ กล้ องถ่ ายรู ป ดิ จิ ต อล นาฬิ ก า
เครื่องสําอาง สินค้ ามือสอง ร้ านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้ านอาหารต่างๆ ดังนี้ Piss Alley
หรื อ Shobem Yokocho เป็ นตรอกเล็ก ๆ อยู่ ร ะหว่ างสถานี ชิ น จู กุ ฝ่ั งตะวั น ตกกั บ ห้ าง Odakyuในตรอกนี้ จะมี
ร้ านอาหารเล็กๆประเภทนั่งเป็ นเคาน์เตอร์ประมาณไม่เกิน10คนอาหารจําพวกยากิโทริและ ราเมน Bic Camera
ร้ านขายกล้ องดิจิตอล และ เครื่องใช้ ไฟฟ้ าอืน่ ๆ มากมาย คนไทยค่อนข้ างชอบไปเดินซื้อของที่น่ี ร้ าน Bic Camera
เป็ นร้ านเครื่องใช้ ไฟฟ้ าที่ใหญ่ มาก ถ้ าจะเดินให้ ท่วั ๆน่าจะต้ องใช้ เวลาถึง 2-3 ชั่วโมง yodobashi อันนี้อยู่ตรงข้ าม
กับ Bic Camera ขายเครื่ องไฟฟ้ า เหมือนกัน มีคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ คอมขายด้ วย Mutsumoto Kiyoshi
ร้ านขายเครื่องสําอางเหมือนซุปเปอร์มาเก็ตขนาดย่อม ๆ ถ้ าใน guidebook จะเรียกว่า ร้ านขายยา ซึ่งมีกระจายในญีปุ่น
เต็มไปหมด ส่วนใหญ่ จะเน้ นเครื่องสําอางค์และผลิตภัณฑ์ของใช้ ท่วั ไป เช่น สบู่ แชมพู Isetan ห้ างเก่าแก่ท่ีอยู่มา
นาน เป็ นผู้นําของทุก ๆ ห้ าง มี 2 ตึกใหญ่ แบ่งเป็ นสินค้ าผู้ชายและผู้หญิง ของที่ขายก็เป็ นสินค้ าทั่วไป เช่น เสื้อผ้ า,
ของใช้ ในบ้ าน, อุกรณ์กอล์ฟ เปิ ด 10:00-20:00 น.Marui เป็ นตึกที่แปะโลโก้ 0101 (0=มารุ, 1=อิจิ) เป็ นห้ างขาย
เสื้อผ้ าแฟชั่น ตึกมารุอแิ ถวชินจูกุจะมีหลายตึก เช่น ชาย, หญิง (Marui City), วัยรุ่น (Marui Young), ชุดคอสเพลย์
(Marui One) จะเป็ นแนวโกธิค, โลลิต้า Lumine ห้ างแฟชั่นมีท้งั หมด 3 ตึก คือ Lumine1, Lumine2 (อยู่ทศิ ใต้ ของ
สถานี ชิ น จู กุ ) , Lumine Est (อยู่ ทิ ศ ตะวั น ออกของส ถานี ชิ น จู กุ ) ขายเสื้ อผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้ า แฟ ชั่ น
Takashimaya อยู่ ท่ ีตึ ก Time Square มี 14 ชั้ น มี สิน ค้ าแบรหรูๆ เช่ น Louis Vuitton, Prada, Gucci, ฯลฯ มี
เสื้อผ้ าชาย-หญิง และมีร้าน DIY (Do it by yourself) ที่ช้ัน 8

คํ่า
พักที่ :

 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้วยเมนู ชาบู ชาบู สไตล์ญป่ี น
ุ่

SUNSHINE CITY PRINCE /metropolitan ikebukuro ระดับใกลเคียง

วันทีห่ กของการเดินทาง(6)

วัดอาซากุซะคันนอน - ชอปปง หางเอออนพลาซา-กรุงเทพฯ

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะเข้าชม วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุส ะคันนอน ที่เรี ยกกันว่าวัดอาซากุสะเพราะวัดอยูย่ า่ นอาซากุสะ
โตเกียว วัดอาซากุสะนี้ มีตาํ นานที่เล่าต่อๆกันมาว่ามีชายหาปลาสองคนพีน่ อ้ งมาทอดแห ในแม่น้ าํ สุมิดะ แต่กลับได้รูป
ปั้ นพระโพธิสตั ว์ หรื อ เทวรู ปคันนอน ด้วยความศรัทธาของ 2 พี่น้อง และชาวบ้านละแวกนั้น จึงได้อญั เชิญเทวรู ปคัน
นอนประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ หลังจากนั้นไม่นาน บริ เวณนี้ก็ได้เป็ นย่านธุระกิจการค้าขายที่มีชื่อเสียง เงินทองไหลมาเท
มา ในอดีตวัดอาซากุสะเป็ นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจ้าคันนอนเป็ นประจํา และ
สิ่งที่ขอพรไปนั้นก็ประสบผลจริ งทําให้ซามูไร และโชกุนจึงมีความเลื่อมใส ศรัทธาเป็ นอย่างมาก การ สักการะเทพเจ้า
คันนอน ก่อนอื่นต้องชําระร่ างกายให้สะอาดด้วยกระถางนํ้าด้านข้าง และทําการจุดธูปไปปั กไว้กระถางธูปขนาดใหญ่
ตรงกลางวัด ซึ่ งเป็ นความเชื่อว่า ถ้าได้รับควันนี้ ติดตัวมา จะโชคดีมีสุข จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน นัน่ ก็คือโคม
ไฟขนาดยั ก ษ สีแ ดง สู ง 4.5 เมตร ที่ แขวนอยู่ที่ บริ เวณประตู คามิ น าริ ม ง (ประตู ฟ้าฟาด) วัดอาซากุสะนี้ ยังมี
เครื่ องรางต่างๆ ให้เราบูชาอีกมากมาย หรื อจะเป็ นร้านของที่ระลึก

เช้า

เที่ยง
17.25 น.
21.55 น.

จากนั้นนําคณะช้อปปิ้ งที่ อิออนมอลลพลาซา ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนําต่างๆ มากมายอาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก และ ราน100เยน เป็ นร้านขายของ
ในประเทศญี่ปุ่นที่เสนอขายสินค้าทุกอย่างในราคา 100 เยน แต่จริ งๆราคารวมภาษีแล้ว คือ 105 เยน ร้านร้อยเยน เริ่ มต้น
ดําเนินการโดย บริ ษทั ไดโซ ซังเกียว จํากัด
อาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง(ทัวร์ไม่รวมอาหารมื้อเที่ยง)/นําคณะเช็คอินที่สนามบิน
เหิรฟ้ากลับสู่กรุ งเทพฯ...โดยการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG677(บินตรง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ



หมายเหตุ

Osaka 6 Days 

การเดิ นทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึ งเกิ ดขึ้นในขณะนั้น เพื่ อความสนุ กสนาน และ
ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

เที่ยวกับเรามั่นใจได
World Traveller Agency Co.,ltd

ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

เที่ยวญี่ปุนทั้งที...เที่ยวกับทัวรดีดี พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว
ทัวรญี่ปุนเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาใหทุกทาน
เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอื่นอยางแนนอน
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อัตราคาบริการ
เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

1เด็ก(ไมมีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียว
ตอ1หอง
จายเพิ่ม

62,900

61,900

60,900

59,900

12,000

62,900

61,900

60,900

59,900

12,000

62,900

61,900

60,900

59,900

12,000

11-16 /12-17

65,900

64,900

63,900

62,900

12,000

8-13 ส.ค.
22-27 ส.ค. 62
19-24 ก.ย./
28ก.ย. – 1 ต.ค. 62
3-8 /10-15/
25-30 ต.ค. 62

65,900

64,900

63,900

62,900

12,000

62,900

61,900

60,900

59,900

12,000

59,900

58,900

57,900

56,900

12,000

62,900

61,900

60,900

59,900

12,000

ชวงการเดินทาง
15-20 /
29 พ.ค. -3 มิ.ย. 62
6-11 /
20-25 มิ.ย. 62
10-15 /
24-29 ก.ค. 62
วันหยุด อาสาฬหบูชา
วันหยุด วันแม

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

วันหยุด วันปยะมหาราช

65,900
64,900
63,900
62,900
12,000
18-23 ต.ค.
 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย scb สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต
โดยไมมีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจาหนาที่) มัดจําเงินสด20,000บาท(ชวงปกติ)
สวนที่เหลือชําระผานบัตรเครดิตได
มัดจําเงินสด25,000บาท(ชวงวันหยุด)
อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครือ
่ งบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทย Thai Airways International (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
• ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ ําให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ ่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนํ าเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมนํ้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีท
่ ําการจอง
• ค่าประกันชีวต
ิ กรณีอุบต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม

ภาษีมูลค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ ่าย 3%
• ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สัง่ พิเศษนอก
• ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีข่ องผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
• ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 600เยน ต่อ1วัน ต่อ1คน
• ค่าธรรมเนียมนํ้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง
• ค่าปรับ สําหรับนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท
่ างสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน

กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท หรือ25,000บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สาํ เนาหน ้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และ
ค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยิน ดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ ่างๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
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• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี

• เมื่อท่านได ้ชํ าระเงิน มัด จํ าหรือทัง้ หมด ไม่ว่ าจะเป็ นการชํา ระผ่านตัว แทนของบริษั ท ฯ หรือ ชําระโดยตรงกับทางบริษั ท ฯ ทางบริษั ท ฯ จะขอถือว่า ท่า น
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด

• ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดิน ทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือพาหนะ

อย่างหนึง่ อย่างใดทีใ่ ช ้ในการเดิน ทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนัน
้ ท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสํารองยานพาหนะได ้
• ตั๋วเครื่องบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลื่อนวันเดินทางกลับ
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ ่อนการเดิน ทาง มิฉะนั น
้ ท่านจะต ้องซือ
่ า่ นซือ
เนื่องจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวัน หยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม
่ ก
ี ารกา
รันตีค่ามัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %


หมายเหตุ

Tokyo-Osaka 6 Days 

การเดิ นทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึ งเกิ ดขึ้นในขณะนั้น เพื่ อความสนุ กสนาน และ
ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

เที่ยวกับเรามั่นใจได
World Traveller Agency Co.,ltd

ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

เที่ยวญี่ปุนทั้งที...เที่ยวกับทัวรดีดี พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว
ทัวรญี่ปุนเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาใหทุกทาน
เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอื่นอยางแนนอน

