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 นําคณะชมความงามเมืองเกาสไตลเอโดะ “ซาวาระ” สถานที่ถายทําละครมากมาย
 นําคณะไหวพระขอพร พรอมชอปปงของที่ระลึก “วัดอาซากุซะ และถนนนนากามิเสะ”
 นําคณะสักการะ พระใหญไดบุทซึแหงเมืองคามาคูระ อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเปนสิริมงคล
 นําคณะนั่งรถขึ้น พิชิตชั้น5ของภูเขาไฟฟูจิยามา ภูเขาไฟที่ไดชื่อวาสวยงามที่สุดในโลก
 นําคณะชอปปงสินคา กับยานชอปปงที่หามพลาด โกเทมบะ เอาทเล็ต ชินจุกุ ซากะเอะ
 อรอยกับเมนูพิเศษมากมายที่คัดสรรมาแลว ทั้ง บุฟเฟตขาปูยักษ ชาบู บาบีคิวปงยาง
 หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน

กําหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 16-20 /30 พ.ค. -3 มิ.ย. 2562
มิถุนายน
7-11 /21-25 มิ.ย. 2562
กรกฎาคม 11-15 /12-16 /13-17 /25-29 ก.ค. 2562
สิงหาคม
8-12 /23-27 ส.ค. 2562
กันยายน
20-24 /27ก.ย. – 1 ต.ค. 2562
ตุลาคม
4-8 /11-15 /18-22 /25-29 ต.ค. 2562
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วันแรกของการเดินทาง(1)
19.00 น.
22.10 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูม–ิ นาริตะ(ญีป่ นุ )

สมาชิกทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบิน
ไทย…ทีมงาน World Traveller agency คอยต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่กรุงนาริตะ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG640 (บินตรง)

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) นาริตะ-ซาวาระ - ชมเมืองเกา – โอไดบะ – ลองเรือซุมดิ ะ –
วัดอาซะกุซะ – ชอปปง ชินจุกุ – โตเกียว
06.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็ นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทร
แปซิฟิก ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกําเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทําให้ บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์
อุทัย ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็ นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ ปุ่นประกอบไปด้ วยเกาะ
น้ อ ยใหญ่ ก ว่ า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ ท่ีสุดก็คื อ เกาะฮนชู ฮกไกโด คี วชู และชิโ กกุ ตามลําดั บ เกาะของญี่ ปุ่ น
ส่วนมากจะเป็ นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจาํ นวนหนึ่งเป็ นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สดุ ในประเทศ เป็ นต้ น
ประชากรของญี่ปนนั
ุ่ ้นมีมากเป็ นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้ านคน เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว
ซึ่งถ้ ารวมบริเวณปริมณฑลเข้ าไปด้ วยแล้ วจะกลายเป็ นเขตเมืองที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30
ล้ านคน / หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว /
จากนั้นนําท่านชมความสวยงามของ เมืองซาวาระ เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ ถนนสายนี้มuแม่นํ้าไหล
ผ่าน อย่างสงบร่ มรี่น ได้ รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้ เป็ นอาคารและบ้ านเรือนสิ่งปลูกสร้ างที่สาํ คัญ สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีการดําเนิน
ชีวิต ร้ านค้ าในสมั ยเอะโดะได้ เป็ นอย่างดี เมืองซาวาระเป็ น เมื องเล็กๆ ของนาริตะ ซึ่งมี ความเจริญอย่างยิ่งในสมั ยเอะโดะ(16031867) เป็ นศูนย์กลางการขนส่งสําหรับการจัดส่งข้ าวเป็ นทุน ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของซาวาระ ตั้งอยู่ริมคลองและเป็ นที่ร้ จู ักกันว่ า
เป็ น "ลิตเติ้ ลเอะโดะ" Sawara no Machinami ได้ ชื่อว่าเป็ น little Edo บ้ านเรือนที่เรียงรายอยู่สองข้ างถนนยังคงความ
เป็ นเมื อ งเก่ า ดู มี เสน่ ห์ ร าวกั บ ว่ า ได้ ย้ อนเวลากลั บ ไปในยุ ค เอโดะอย่ า งไรอย่ า งนั้ น บริ เวณนี้ ยั ง มี อ าคารที่ มี ป ระวั ติ ย าวนา
อย่างเช่น Sawara Mitsubishi-kan ที่อดีตเป็ นอาคารหลักของธนาคารมิตสึบิชิ สาขาซาวาระเป็ นต้ น อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศของเมืองเก่าที่แสนน่ารัก

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ คณะเดินทางถึงเกาะโอไดบะ เป็ นเมืองที่ต้ังอยู่บนเกาะที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะ
จํา ลองขนาดใหญ่ บริ เวณอ่าวโตเกียว (Tokyo Bay) ในเขตโคโต และเขตชิน ะงะวะ เขตปกครองพิ เศษของกรุงโตเกียว (Tokyo)
ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ปั จ จุ บัน เมื องโอไดบะได้ กลายเป็ นสถานที่ท่ องเที่ยวสุดฮิตของหนุ่ ม สาวชาวญี่ ปุ่น รวมไปถึงยังเป็ น แหล่ ง
เศรษฐกิจแห่งใหม่ ของญี่ปนุ่ เมืองโอไดบะ ถูกสร้ างขึ้นใน ค.ศ. 1853 เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันประเทศ เมื่อเข้ าสู่คริสต์ศตวรรษที่
20 เมืองโอะไดบะได้ เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนกระทั่งช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้ กลายเป็ นย่านการค้ า ย่านพัก
อาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่ งหนึ่งญี่ปุ่น นําคณะถ่ายภาพคู่กบั สะพานสายรุง Rainbow Bridge สะพานที่ถูกสร้ าง
ขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่ างเมืองโอไดบะกับโตเกียว เป็ น สะพาน2ชั้นที่กลายเป็ น สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่ นเหนื ออ่าวโตเกียว และใกล้ ๆกันกับ
สะพานสายรุ้งยังเป็ นที่ต้งั ของ อนุส าวรียเ ทพีเสรีภาพจําลอง (Replica Statue of Liberty) ที่เหมือนกันกับอนุ สาวรีย์เทพีเสรีภาพ
หรือ เทพีเสรีภาพ ณ เกาะลิเบอร์ตี อ่าวนิวยอร์ก ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเมืองโอไดบะยังมีชิงชา สวรรคสูง
115 เมตร ซึ่งเป็ นหนึ่งในที่ใหญ่ท่สี ุดของโลก จากนั้นอิสระกับการช้ อปปิ้ งที่ศูนย์การค้ า วีนัสฟอรต เอาใจนักช้ อปปิ้ งซึ่งมีร้านค้ ากว่ า
150 ร้ าน จําลองบรรยากาศของยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งภายในมีคล้ ายท้ องฟ้ าจําลองที่สามารถเปลี่ยนสีเป็ นสว่างจ้ าหรือมืดครึ้ม
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คล้ ายฝนตกได้ ตามแต่ จะตั้งโปรแกรม นําท่านช้ อปปิ้ งยัง Aquacity ตื่น ตากับ หุน กัน ดั้ม ยัก ษท่ีรอต้ อนรับท่ านหน้ าตัวห้ าง
และ Decks แหล่ง ช้ อปปิ้ งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว อีกทั้งยังมีโซนอาหารที่ทอดยาวถึง 15,000 ตารางเมตร

เที่ยง

 บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ว ยเม นู ราเม็ ง จากบริ เวณ Tokyo Ramen
Kokugikan Mai ในหางอะควาซิตี้ อรอยกับเมนูราเม็งจากเมืองดังๆ ทั่วญี่ปุน
***พิ เศษสุ ด! นํ าคณะ”ลอ งเรื อแม น้ํา สุมิด ะ” สู ”ทา เรือ วัดอาซากุ ส ะ”*** ระหวางการ
ลอ งเรื อ ท า นจะได ช มทิ ว ทั ศ น ส องฝากฝ ง ของมหานครโตเกี บ ว
ชีวิตความเปนอยูของชาว โตเกียวสองฝากฝงแมน้ํา ตึกทันสมัย
รูปรา งแปลกตาริม แมน้ํา และสะพานรูปรางแปลกตามากมายกวา
20สะพาน นําคณะเข้ าชม วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะคันนอน ที่เรียกกันว่าวัดอา
ซากุสะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะ โตเกียว วัดอาซากุสะนี้ มีตาํ นานที่เล่ าต่อๆกันมาว่ามี
ชายหาปลาสองคนพี่น้องมาทอดแห ในแม่นาํ้ สุมิดะ แต่กลับได้ รูปปั้นพระโพธิสตั ว์ หรือ
เทวรูปคันนอน ด้ วยความศรัทธาของ 2 พี่ น้อง และชาวบ้ านละแวกนั้น จึงได้ อัญเชิญ
เทวรูปคันนอนประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ หลังจากนั้นไม่นาน บริเวณนี้กไ็ ด้ เป็ นย่านธุระกิจการค้ าขายที่มีชื่อเสียง เงิน
ทองไหลมาเทมา ในอดีตวัดอาซากุสะเป็ นวัดที่เหล่ าโชกุนและซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจ้ าคันนอน
เป็ นประจํา และสิ่งที่ขอพรไปนั้นก็ประสบผลจริงทําให้ ซามูไร และโชกุนจึงมีความเลื่อมใส ศรัทธาเป็ นอย่างมาก การ
สักการะเทพเจ้ าคันนอน ก่อนอืน่ ต้ องชําระร่างกายให้ สะอาดด้ วยกระถางนํา้ ด้ านข้ าง และทําการจุดธูปไปปักไว้ กระถาง
ธูปขนาดใหญ่ ตรงกลางวัด ซึ่งเป็ นความเชื่อว่า ถ้ าได้ รับควันนี้ติดตัวมา จะโชคดีมีสขุ จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน
นั่นก็คือ โคมไฟขนาดยักษ์สแี ดง สูง 4.5 เมตร ที่แขวนอยู่ท่บี ริเวณประตู คามินาริมง (ประตูฟ้าฟาด) วัดอาซากุสะนี้
ยังมีเครื่องรางต่างๆ ให้ เราบูชาอีกมากมาย หรือจะเป็ นร้ านของที่ระลึก

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
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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 ท่ัวไป 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
ที่พกั

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู บุฟเฟตปงยาง สไตลญี่ปุน
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) โตเกียว – โยโกฮามา – ชมเมือง – คามาคุระ – ชอปปง
โกเทมบะ เอาทเลต – ยามานาชิ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดิน ทางต่อสู่ “เมือ งโยโกฮามา ” คือเมืองท่าเรือที่ใหญ่ ท่ีสุดในญี่ปุ่น เป็ นเมื องศูน ย์กลางของการค้ า อุตสาหกรรม
แฟชั่นและการคมนาคมไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ โยโกฮาม่ าตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของกรุงโตเกียวซึ่ งอยู่ในเขตจังหวัดคานากาว่ า (Kanakawa
Ken) และเป็ นสถานที่ถ่ายหนังเรื่อง “ศึก รวมพลัง8พี่นองอุล ตรา " นําท่านชมเมือง โดยโยโกฮาม่ าเป็ นเมืองที่มีท่าเรือใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็ นเมืองท่าเรือแห่ งแรกที่ท่ัวโลกรู้จักและเป็ นประตูเข้ าสู่ญ่ปี ุ่ นในอดีต จึงทําให้ ท่ีน่ีมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่องอาหารการกิน เป็ นต้ น อีกทั้งยังเป็ นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้ า อุตสาหกรรม แฟชั่นและคมนาคมไปสู่ภมู ิภาคอืน่ และ
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ ง จนได้ รับการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์และตีพิมพ์ในนิตยสารหลายฉบับมาแล้ ว... อิสระให้
ท่านได้ ถ่ายภาพบริเวณอ่าว “มินาโตะ มิเรอิ” หน้ าอ่าวที่มีบรรยากาศสวยงามชวนให้ เก็บภาพความประทับใจ
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จากนั้นคณะเดินทางถึงเมืองคามาคูระ พร้ อมนําคณะเข้ าสักการะ พระใหญไดบุตสึแหงเมืองคามาคุระ โดยเดินผ่านกลุ่มต้ นสน
ที่ข้ ึนเขียวชอุ่มสักพักก็ถึงลานกว้ าง จึงเห็นองค์พระใหญ่ต้ังตระหง่านอยู่กลางแจ้ ง พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะ
รู้จักกันในนาม “ไดบุตสึ” ซึ่งแปลตรงตัวไดวา ”พระพุทธองคใหญ” แตนอยคนทีท่ ราบวาชือ่ จริงของ Daibutsu ที่ Kamakura
องคนี้คือ พระอมิตตาพุท ธ นิโอยุราอิ ที่ตั้ง อยูภายใน วัดโคโตกุอิน องค์ท่ีเห็นในปัจจุบันสร้ างจากสําริด เสร็จเมื่อปี พ.ศ.1795
ความสูงรวมฐานอยู่ท่ี 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11 เมตร นํ้าหนักราว 122 ตัน ถ้ ามองไกลๆ จะเห็นองค์พระที่ไม่ สม
ส่วน ดูจากพระหัตถ์น้ันดูเล็กนิดเดียว หากอยากดูองค์พระนี้ให้ สมส่วน ต้ องเข้ าไปยืนใกล้ ๆ หางจากองคพระ 4-5 เมตรแลวแหงน
หนามองขึ้นไป จะเห็นองคพระดูสมสวนรับกันทั้งองคสวยงามขึ้น

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อนี้เสิร์ฟท่านด้ วยเมนู เซ็ตอาหารญี่ปุน
จากนั้นให้ คณะได้ ช้อปปิ้ งที่ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาทเลท Gotemba Premium Outlet เป็ นสถานที่ช้อปปิ้ งที่
รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติ
ฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ ท่านได้ อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ าที่ได้ รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะ
เป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอี ก
มากมาย หมวดสินค้ า Intimate Apparel ได้ แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้ าHome Fashion ได้ แก่ Bodum,
Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้ น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้ าอื่นๆ อย่ างรองเท้ า กระเป๋ า เสื้อผ้ าเด็ก
ซึ่งของทุกชิ้นเป็ นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้ างสรรพสินค้ า ที่รวมไว้ ในพื้นที่อนั ใหญ่โต

ค่ํา
พักที่

บริการอาหารมื้อค่ําเมนูพิเศษ”ขาปูยักษ” ณ หองอาหารของโรงแรม
HOTEL FUJI MATSUZONO หรือเทียบเท่า
ให้ ท่านได้ ลงแช่ ออนเซน Onsen นํา้ แร่ตามธรรมชาติท่ไี ด้ รับความ
นิยมเป็ นอย่างมากในด้ านการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น การแช่นาํ้ ร้ อน
นี้ถือเป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ ปุ่นที่มีมากว่าพันปี เลยทีเดียว เดิม
การแช่นาํ้ ร้ อนในบ่อนํา้ พุร้อนตามธรรมชาติน้ันก็เพื่อคลายความเหนื่อย
เมื่อยล้ าจากการทํางานหนัก แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการค้ นพบคุณสมบัติ
ที่ช่วยรักษาโรคได้ จากแร่ ธาตุต่างๆ ในนํา้ แร่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่
ละสภาพพื้นที่ มีท้งั ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต โรคข้ อ โรคกระดูกและระบบต่างๆ ในร่างกายไปจนถึงประโยชน์ด้าน
ผิวพรรณ
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วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง (4) ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล) – นั่งรถไฟ
ชินคันเซน – นาโกยา – ชอปปงยานซากะเอะ – นาโกยา
เช้า

เที่ยง

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 ชอื่ ว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สทิ ธิ์ซ่งึ ห้ ามผู้หญิงขึ้นเขา โดยในปัจจุบันภูเขาฟุจิเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่ง
ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาฟุจิได้ เป็ นสัญลักษณ์อย่ างหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นได้ จากในงานเขียนหรือภาพวาดต่ าง ๆ
โดยเฉพาะภาพวาดของ โฮะกุไซ ที่มีให้ เห็นในวรรณกรรมญี่ปุ่นและกาพย์กลอนที่สาํ คัญมากมาย ภูเขาฟุจิยังเป็ นฐาน
ทัพ ของซามูไรต่ างๆมากมายจากยุคอดีตเพื่ อเป็ นที่ฝึกฝน และในปั จจุบันฐานทัพหนึ่งของกองทหารญี่ 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

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดว ย เซ็ท หมูยางบนหินภูเขาไฟ
แส น อ ร อ ย ร า น นี้ เป ดให บ ริ ก าร ม าห ล าย สิ บ ป ทุ ก ท า น จะได
เพลิดเพลินกับการยางวัตถุดิบลงบนแผนหินภูเขาไฟขนาดใหญ
ซึ่งถือเปนจุดเดนของทางราน ใหทานอิ่มอรอยกับหมูยางสูตรเด็ด
ของทางราน พรอมเครื่องเคียงตางๆ
นําคณะออกเดินทางสู่ สถานี รถไฟโตโยฮาชิ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถโดยการ นั่งรถไฟ
ดวนชินคันเซน หรือรถไฟหัวกระสุน ซึ่ งเป็ นขบวนรถไฟวิ่งเร็ วที่สุด
ในญี่ปนุ่ และเคยได้ชื่อว่า วิ่งเร็วที่สุดในโลกนําท่านสู่ จุดหมายปลายทางด้วย
ความเร็ วสู งสุ ด 270 กิ โลเมตรต่อ ชั่วโมง โดยรถไฟชินคันเซนมี สถิ ติการเดิ นรถ
ลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปี ละ 36 วินาทีเท่านั้น ซึ่งเคยวิ่งเร็วเป็ นอันดับ 2 รอ
งจากรถไฟ TGV (สถานี รถไฟอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ โ ดยจะคํา นึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ) นําท่านเดินทางสู่เมือง นาโกยา คณะไดเ ดิน
เที่ยวชมพรอมถายภาพคูก บั ปราสาทนาโกยา Nagoya Castle บริเวณภายนอกปราสาท ซึ่งตัวปราสาทสร้ างขึ้น
โดยอิ
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มะงะวะ อุจิชิกะเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1525 จนกระทั่งปี ค.ศ. 1532โอะดะโนะบุฮิเดะได้ แย่งชิงปราสาทจากอิมะงะวะ
อุจิโทะโยะ แต่ภายหลังก็ปล่อยทิ้งปราสาทไว้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1610 โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ได้ ส่งั ให้ สร้ างอาคาร
ปราสาทขึ้นใหม่ ในบริเวณเดิม บนยอดปราสาทมีรูป สลัก ปลาหัวเสือ ทองคําหนึ่ง คู เรีย กวา "คิง ชะจิ" เปน
เครือ่ งรางสําหรับปองกันอัคคีภัย และยังกลาวกันวาเปนสัญลักษของอํานาจขุนนางศักดินารูปสลักคิงชะจิคูนี้
เคยถูกนําลงไปจัดแสดงในนิทรรศการเอ็กซโป 2005 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปราสาทนาโกยาถูกเพลิงไหม้
จากการทิ้งระเบิดของกองทัพ อากาศสหรัฐ สิ่งของและเครื่องตกแต่งต่าง ๆ ในปราสาทเสียหายเป็ นส่วนใหญ่ แต่มี
ภาพเขียนจํานวนมากรอดจากการถูกทําลายได้ การสร้ างปราสาทขึ้นใหม่เสร็จสิ้นในปี ค.ศ1977 จากนั้นนําคณะ
ช้ อปปิ้ ง ยานซาคาเอะ ซึ่งเป็ นย่านช้ อปปิ้ งและแหล่ งบันเทิง มีสินค้ าแบรนด์เนมจากทั่วมุมโลกมาวางขายในย่ านนี้
นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจนคือตึกทีวีของนาโกย่ า
(ไม่รวมค่าเข้ าชม)ซึ่งมีลักษณะคล้ ายกับโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่กว่า หรือท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
นาโกย่าจากเบื้องสูงบนกระเช้ าหมุน

คํ่า
พักที่ :

 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร มื้อนี้เสิรฟทานดวยเมนู ชาบู ชาบู สไตลญี่ปุน
Nagoya castle hotel เทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เช้า
11.00 น.
15.00 น.

(5) นาโกยา – สนามบินเซ็นแทร –กรุงเทพฯ

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เหิรฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG645 (บินตรง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ
เที่ยวกับเรามั่นใจได
World Traveller Agency Co.,ltd

ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

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

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

16-20 พ.ค.
30 พ.ค. -3 มิ.ย.
7-11 มิ.ย. / 21-25 มิ.ย.

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

1เด็ก(ไมมีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียว
ตอ1หอง
จายเพิ่ม

52,900.-

50,900.-

48,900.-

46,900.

9,000.-

49,900.-

47,900.-

45,900.-

43,900.

9,000.-

11-15 ก.ค.
วันหยุด อาสาฬหบูชา
12-16 ก.ค. / 13-17 ก.ค.
วันหยุด วันแม
8-12 ส.ค.
23-27 ส.ค.
20-24 ก.ย. / 27 ก.ย. -1
ต.ค.
4-8 ต.ค. / 11-15 ต.ค.
วันหยุด วันปยะมหาราช
18-22 ต.ค
25-29 ต.ค. 62

52,900.-

50,900.-

48,900.-

46,900.

9,000.-

54,900.-

52,900.-

50,900.-

48,900.-

9,000.-

54,900.-

52,900.-

50,900.-

48,900.-

9,000.-

52,900.-

50,900.-

48,900.-

46,900.

9,000.-

49,900.-

47,900.-

45,900.-

43,900.

9,000.-

52,900.-

50,900.-

48,900.-

46,900.

9,000.-

54,900.-

52,900.-

50,900.-

48,900.-

9,000.-

52,900.-

50,900.-

48,900.-

46,900.

9,000.-

ชวงการเดินทาง

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่าํ กวา12ป

 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย scb สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต
โดยไมมีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจาหนาที่) มัดจําเงินสด10,000บาท(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
• 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 ้
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• 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-Fuji-Nagoya 5 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
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ทัวรญี่ปุนเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาใหทุกทาน
เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอื่นอยางแนนอน

