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 นําคณะชมความงามเมืองเก�าสไตล�เอโดะ “ซาวาระ” สถานที่ถ�ายทําละครมากมาย  

 นําคณะไหว�พระขอพร พร�อมช�อปป��งของที่ระลึก “วัดอาซากุซะ และถนนนนากามิเสะ” 
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 หัวหน�าทัวร�มืออาชีพชํานาญเส�นทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)      ท�าอากาศยานสวุรรณภมู–ินารติะ(ญีปุ่�น)     
19.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ันที่ 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  สายการบิน

ไทย…ทีมงาน World Traveller agency  คอยต้อนรับ และอาํนวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน 

22.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงนาริตะ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG640 (บินตรง) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)  นารติะ-ซาวาระ - ชมเมอืงเก�า – โอไดบะ – ล�องเรอืซมุดิะ –   
วดัอาซะกซุะ – ช�อปป��งชนิจกุ ุ– โตเกยีว  
06.20 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ต้ังอยู่ในมหาสมุทร

แปซิฟิก ตัวอกัษรคันจิของช่ือญ่ีปุ่ นแปลว่าถิ่นกาํเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทาํให้บางคร้ังถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์

อทุัย ญ่ีปุ่ นมีเน้ือที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญ่ีปุ่ นประกอบไปด้วยเกาะ

น้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลําดับ เกาะของญ่ีปุ่ น

ส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซ่ึงในน้ันมีจาํนวนหน่ึงเป็นภเูขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สดุในประเทศ เป็นต้น 

ประชากรของญ่ีปุ่ นน้ันมีมากเป็นอนัดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน เมืองหลวงของญ่ีปุ่ นคือกรุงโตเกยีว 

ซ่ึงถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 

ล้านคน / หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว /  

จากน้ันนาํท่านชมความสวยงามของ เมืองซาวาระ เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ เมืองประวัติศาสตร์ซาวาระ ถนนสายน้ีมuแม่นํ้าไหล

ผ่าน   อย่างสงบร่มร่ีน ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นอาคารและบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่สาํคัญ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดาํเนิน

ชีวิต ร้านค้าในสมัยเอะโดะได้เป็นอย่างดี เมืองซาวาระเป็นเมืองเล็กๆ ของนาริตะ ซ่ึงมีความเจริญอย่างย่ิงในสมัยเอะโดะ(1603-

1867) เป็นศูนย์กลางการขนส่งสาํหรับการจัดส่งข้าวเป็นทุน ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของซาวาระ ตั้งอยู่ริมคลองและเป็นที่รู้จักกันว่า

เป็น  "ลิตเต้ิลเอะโดะ"  Sawara no Machinami ได้ช่ือว่าเป็น little Edo บ้านเรือนที่เรียงรายอยู่สองข้างถนนยังคงความ

เป็นเมืองเก่า ดูมี เสน่ห์ราวกับว่าได้ย้อนเวลากลับไปในยุคเอโดะอย่างไรอย่างน้ัน บริเวณน้ียังมีอาคารที่ มีประวัติยาวนา

อย่างเช่น Sawara Mitsubishi-kan ที่อดีตเป็นอาคารหลักของธนาคารมิตสึบิชิ สาขาซาวาระเป็นต้น อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กบับรรยากาศของเมืองเก่าที่แสนน่ารัก   

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ คณะเดินทางถึงเกาะโอไดบะ เป็นเมืองที่ต้ังอยู่บนเกาะที่เกิดจากการนาํขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะ

จําลองขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว (Tokyo Bay) ในเขตโคโต และเขตชินะงะวะ เขตปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว (Tokyo) 

ประเทศญ่ีปุ่น (Japan) ปัจจุบันเมืองโอไดบะได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่น รวมไปถึงยังเป็นแหล่ง

เศรษฐกจิแห่งใหม่ของญ่ีปุ่น เมืองโอไดบะ ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1853 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันประเทศ เม่ือเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 

20 เมืองโอะไดบะได้เติบโตอย่างรวดเรว็ในฐานะเขตท่าเรือ จนกระทั่งช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ย่านพัก

อาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหน่ึงญ่ีปุ่น นําคณะถ่ายภาพคู่กบั สะพานสายรุ�ง Rainbow Bridge สะพานที่ถูกสร้าง

ขึ้ นเพ่ือเช่ือมระหว่างเมืองโอไดบะกับโตเกียว เป็นสะพาน2ช้ันที่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเหนืออ่าวโตเกียว และใกล้ๆกันกับ

สะพานสายรุ้งยังเป็นที่ต้ังของ อนุสาวรีย�เทพีเสรีภาพจาํลอง (Replica Statue of Liberty) ที่เหมือนกันกบัอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ 

หรือ เทพีเสรีภาพ ณ เกาะลิเบอร์ตี อ่าวนิวยอร์ก ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเมืองโอไดบะยังมีชิงช�าสวรรค�สูง 

115 เมตร ซ่ึงเป็นหน่ึงในที่ใหญ่ที่สุดของโลก จากน้ันอสิระกบัการช้อปป้ิงที่ศูนย์การค้า วีนัสฟอร�ต เอาใจนักช้อปป้ิงซ่ึงมีร้านค้ากว่า 

150 ร้าน จาํลองบรรยากาศของยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 18 ซ่ึงภายในมีคล้ายท้องฟ้าจาํลองที่สามารถเปล่ียนสีเป็นสว่างจ้าหรือมืดคร้ึม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://travel.thaiza.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B0+%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99/271713/
http://travel.thaiza.com/tag/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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คล้ายฝนตกได้ตามแต่จะต้ังโปรแกรม นําท่านช้อปป้ิงยัง Aquacity  ตื่นตากับหุ�นกันดั้มยักษ�ที่รอต้อนรับท่านหน้าตัวห้าง  

และ Decks แหล่ง ช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกยีว อกีทั้งยังมีโซนอาหารที่ทอดยาวถึง 15,000 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู  ราเม็ง  จากบริเวณ Tokyo Ramen 

Kokugikan Mai ในห�างอะควาซิต้ี อร�อยกับเมนูราเม็งจากเมืองดังๆ ทั่วญ่ีปุ�น  
 ***พิเศษสุด! นําคณะ”ล�องเรือแม�น้ําสุมิดะ” สู� ”ท�าเรือวัดอาซากุสะ”*** ระหว�างการ

ล�องเรือท�านจะได�ชมทิวทัศน�สองฝากฝ��งของมหานครโตเกีบว 
ชีวิตความเป�นอยู�ของชาว  โตเกียวสองฝากฝ��งแม�น้ํา ตึกทันสมัย
รูปร�างแปลกตาริมแม�น้ํา และสะพานรูปร�างแปลกตามากมายกว�า
20สะพาน  นาํคณะเข้าชม วัดเซ็นโซจ ิหรือวัดอาซากุสะคันนอน ที่เรียกกนัว่าวัดอา

ซากุสะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะ โตเกยีว วัดอาซากุสะน้ี มีตาํนานที่เล่าต่อๆกันมาว่ามี

ชายหาปลาสองคนพ่ีน้องมาทอดแห ในแม่นํา้สมิุดะ แต่กลับได้รูปป้ันพระโพธสิตัว์ หรือ 

เทวรูปคันนอน ด้วยความศรัทธาของ 2 พ่ีน้อง และชาวบ้านละแวกน้ัน จึงได้อัญเชิญ

เทวรูปคันนอนประดิษฐาน ณ วัดแห่งน้ี หลังจากน้ันไม่นาน บริเวณน้ีกไ็ด้เป็นย่านธุระกิจการค้าขายที่มีช่ือเสยีง เงิน

ทองไหลมาเทมา ในอดีตวัดอาซากุสะเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจ้าคันนอน

เป็นประจาํ และสิ่งที่ขอพรไปน้ันกป็ระสบผลจริงทาํให้ซามูไร และโชกุนจึงมีความเล่ือมใส ศรัทธาเป็นอย่างมาก การ 

สกัการะเทพเจ้าคันนอน ก่อนอืน่ต้องชาํระร่างกายให้สะอาดด้วยกระถางนํา้ด้านข้าง และทาํการจุดธูปไปปักไว้กระถาง

ธูปขนาดใหญ่ตรงกลางวัด ซ่ึงเป็นความเช่ือว่า ถ้าได้รับควันน้ีติดตัวมา จะโชคดีมีสขุ จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน 

น่ันกคื็อ โคมไฟขนาดยักษ์สแีดง สงู 4.5 เมตร ที่แขวนอยู่ที่บริเวณประตู คามินาริมง (ประตูฟ้าฟาด) วัดอาซากุสะน้ี

ยังมีเคร่ืองรางต่างๆ ให้เราบูชาอกีมากมาย หรือจะเป็นร้านของที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระตามอธัยาศัยกับการช้อปป้ิงบริเวณ ย�านชินจูกุ ซ่ึงเป็นแหล่งช้อปป้ิงที่สาํคัญอกีแหล่งหน่ึงของโตเกยีว ไม่จาํกดัว่า

เป็นย่านแฟช่ัน หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเน่ืองจากว่าที่ชินจูกุจะ  มีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่ายครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อ

ผ้า เคร่ืองแต่งกาย สินค้ามียี่ ห้อ(แบรนด์ต่างๆ) ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองสาํอาง สนิค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถงึแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ ดังน้ี Piss Alley

หรือ Shobem Yokocho เป็นตรอกเล็กๆ อยู่ระหว่างสถานีชินจูกุฝั่งตะวันตกกับห้าง Odakyuในตรอกน้ีจะมี

ร้านอาหารเล็กๆประเภทน่ังเป็นเคาน์เตอร์ประมาณไม่เกิน10คนอาหารจาํพวกยากิโทริและ ราเมน  Bic Camera 

ร้านขายกล้องดิจิตอล และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอืน่ ๆ มากมาย คนไทยค่อนข้างชอบไปเดินซ้ือของที่น่ี ร้าน Bic Camera  



 

 

Page4. 
เป็นร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่มาก ถ้าจะเดินให้ทั่วๆน่าจะต้องใช้เวลาถึง 2-3 ช่ัวโมง yodobashi อันน้ีอยู่ตรงข้าม

กับ Bic Camera ขายเคร่ืองไฟฟ้า เหมือนกัน มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมขายด้วย  Mutsumoto Kiyoshi 

ร้านขายเคร่ืองสาํอางเหมือนซปุเปอร์มาเกต็ขนาดย่อม ๆ ถ้าใน guidebook จะเรียกว่า ร้านขายยา ซ่ึงมีกระจายในญีปุ่ น

เตม็ไปหมด ส่วนใหญ่จะเน้นเคร่ืองสาํอางค์และผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไป เช่น สบู่ แชมพู  Isetan ห้างเก่าแก่ที่อยู่มา

นาน เป็นผู้นําของทุก ๆ ห้าง มี 2 ตึกใหญ่ แบ่งเป็นสินค้าผู้ชายและผู้หญิง ของที่ขายกเ็ป็นสินค้าทั่วไป เช่น เสื้อผ้า, 

ของใช้ในบ้าน, อุกรณ์กอล์ฟ เปิด 10:00-20:00 น.Marui เป็นตึกที่แปะโลโก้ 0101 (0=มาร,ุ 1=อิจิ) เป็นห้างขาย

เสื้อผ้าแฟช่ัน ตึกมารุอแิถวชินจูกุจะมีหลายตึก เช่น ชาย, หญิง (Marui City), วัยรุ่น (Marui Young), ชุดคอสเพลย์ 

(Marui One) จะเป็นแนวโกธิค, โลลิต้า Lumine ห้างแฟช่ันมีทั้งหมด 3 ตึก คือ Lumine1, Lumine2 (อยู่ทศิใต้ของ

สถานี ชิน จู กุ) , Lumine Est (อ ยู่ทิศตะวันออกของสถานี ชิน จู กุ)  ข าย เสื้ อ ผ้ า, กระเป๋ า , รองเท้ า แฟ ช่ัน 

Takashimaya อยู่ที่ตึก Time Square มี 14 ช้ัน มีสินค้าแบรหรูๆ เช่น Louis Vuitton, Prada, Gucci, ฯลฯ มี

เสื้อผ้าชาย-หญิง และมีร้าน DIY (Do it by yourself) ที่ช้ัน 8  

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ�ต�ป��งย�าง สไตล�ญ่ีปุ�น  

ที่พกั  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)  โตเกียว – โยโกฮามา – ชมเมือง – คามาคุระ – ช�อปป��ง 
       โกเทมบะ เอ�าท�เลต – ยามานาชิ  

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําคณะออกเดินทางต่อสู่ “เมืองโยโกฮาม�า” คือเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า อุตสาหกรรม 

แฟช่ันและการคมนาคมไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ  โยโกฮาม่าต้ังอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวซ่ึงอยู่ในเขตจังหวัดคานากาว่า (Kanakawa 

Ken) และเป็นสถานที่ถ่ายหนังเร่ือง  “ศึกรวมพลัง8พี่น�องอุลตร�า" นําท่านชมเมือง โดยโยโกฮาม่าเป็นเมืองที่มีท่าเรือใหญ่

ที่สุดในญ่ีปุ่น และยังเป็นเมืองท่าเรือแห่งแรกที่ทั่วโลกรู้จักและเป็นประตูเข้าสู่ญ่ีปุ่นในอดีต จึงทาํให้ที่น่ีมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่

ว่าจะเป็นเร่ืองอาหารการกิน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้า อุตสาหกรรม แฟช่ันและคมนาคมไปสู่ภมิูภาคอืน่ และ

ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง จนได้รับการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์และตีพิมพ์ในนิตยสารหลายฉบับมาแล้ว... อิสระให้

ท่านได้ถ่ายภาพบริเวณอ่าว “มินาโตะ มิเรอิ” หน้าอ่าวที่มีบรรยากาศสวยงามชวนให้เกบ็ภาพความประทับใจ   
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จากน้ันคณะเดินทางถึงเมืองคามาครูะ พร้อมนาํคณะเข้าสักการะ พระใหญ�ไดบตุสแึห�งเมอืงคามาครุะ โดยเดินผ่านกลุ่มต้นสน

ที่ขึ้นเขียวชอุ่มสักพักกถึ็งลานกว้าง จึงเห็นองค์พระใหญ่ต้ังตระหง่านอยู่กลางแจ้ง พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ ซ่ึงคนส่วนใหญ่มักจะ

รู้จักกนัในนาม  “ไดบตุส”ึ ซึ่งแปลตรงตวัได�ว�า”พระพทุธองค�ใหญ�” แต�น�อยคนทีท่ราบว�าชือ่จรงิของ Daibutsu ที่ Kamakura 
องค�นี้คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ ที่ตั้งอยู�ภายใน วัดโคโตกุอิน องค์ที่เห็นในปัจจุบันสร้างจากสาํริด เสรจ็เม่ือปี พ.ศ.1795 

ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระน้ันสูง 11 เมตร นํ้าหนักราว 122 ตัน ถ้ามองไกลๆ จะเห็นองค์พระที่ไม่สม

ส่วน ดูจากพระหัตถ์น้ันดูเลก็นิดเดียว หากอยากดูองค์พระน้ีให้สมส่วน ต้องเข้าไปยืนใกล้ๆ ห�างจากองค�พระ 4-5 เมตรแล�วแหงน
หน�ามองขึ้นไป จะเห็นองค�พระดูสมส�วนรับกันทั้งองค�สวยงามขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือน้ีเสร์ิฟท่านด้วยเมนู เซ็ตอาหารญ่ีปุ�น  

จากน้ันให้คณะได้ช้อปป้ิงที่ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ�าท�เลท Gotemba Premium Outlet เป็นสถานที่ช้อปป้ิงที่

รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติ

ฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซ้ือเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะ

เป็น  Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก

มากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสนิค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, 

Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากน้ียังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก 

ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสนิค้า ที่รวมไว้ในพ้ืนที่อนัใหญ่โต 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ําเมนูพิเศษ”ขาปูยักษ�” ณ ห�องอาหารของโรงแรม  

พกัที ่   HOTEL FUJI MATSUZONO หรือเทยีบเท่า  
ให้ท่านได้ลงแช่ ออนเซน Onsen  นํา้แร่ตามธรรมชาติที่ได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมากในด้านการท่องเที่ยวของประเทศญ่ีปุ่ น การแช่นํา้ร้อน

น้ีถือเป็นวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีปุ่ นที่มีมากว่าพันปีเลยทีเดียว เดิม

การแช่นํา้ร้อนในบ่อนํา้พุร้อนตามธรรมชาติน้ันกเ็พ่ือคลายความเหน่ือย 

เม่ือยล้าจากการทาํงานหนัก แต่หลังจากน้ันกเ็ร่ิมมีการค้นพบคุณสมบัติ

ที่ช่วยรักษาโรคได้จากแร่ธาตุต่างๆ ในนํา้แร่ ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปในแต่

ละสภาพพ้ืนที่ มีทั้งช่วยเร่ืองการไหลเวียนโลหิต โรคข้อ โรคกระดูกและระบบต่างๆ ในร่างกายไปจนถึงประโยชน์ด้าน

ผวิพรรณ 
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วันทีส่ีข่องการเดนิทาง  (4) ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล) – นั่งรถไฟ 
      ชินคันเซน – นาโกย�า – ช�อปป��งย�านซากะเอะ – นาโกย�า  

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําคณะขึ้นพิชิตความสูงของภูเขาไฟฟูจิยาม�า ซ่ึงเป็นภูเขาที่สงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ราว 3,776 เมตร 

(12,388 ฟุต) ต้ังอยู่บริเวณจังหวัดชิซึโอะกะ และจังหวัดยะมะนะชิโดยในวนัทีอ่ากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจาก

โตเกียวได ้ในปัจจุบันภเูขาได้ถูกจัดโดยนักวิทยาศาสตร์อยู่ในลักษณะของภเูขาไฟที่มีโอกาสปะทุตํ่าและระเบิด 

คร้ังล่าสดุในปี ค.ศ. 1707 ยุคเอะโดะ ภเูขาฟูจิ มีช่ือในภาษาญ่ีปุ่ นว่า ฟุจิซัง ซ่ึงในหนังสอืในสมัยก่อนเรียกว่า  

ฟุจิยะม่า เช่ือว่ามีผู้ปีนเขาฟุจิ คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 1206 โดยนักบวชท่านหน่ึง และในช่วงระหว่างน้ันจนถึงยุคเมจิ 

ภเูขาฟุจิได้ช่ือว่าเป็นภเูขาศักด์ิสทิธิ์ซ่ึงห้ามผู้หญิงขึ้นเขา โดยในปัจจุบันภเูขาฟุจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํคัญแห่งหน่ึง

ของประเทศญ่ีปุ่ น ภูเขาฟุจิได้เป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของญ่ีปุ่ น ซ่ึงจะเหน็ได้จากในงานเขียนหรือภาพวาดต่าง ๆ 

โดยเฉพาะภาพวาดของ โฮะกุไซ ที่มีให้เหน็ในวรรณกรรมญ่ีปุ่ นและกาพย์กลอนที่สาํคัญมากมาย ภูเขาฟุจิยังเป็นฐาน

ทัพของซามูไรต่างๆมากมายจากยุคอดีตเพ่ือเป็นที่ฝึกฝน และในปัจจุบันฐานทัพหน่ึงของกองทหารญ่ีปุ่ นกต้ั็งอยู่

บริเวณตีนเขาฟุจิ (การขึ้นภูเขาไฟฟูจิจะต�องขึ้นอยู�กับสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย ณ วันนั้นๆ

เพ่ือความปลอดภัยของหมู�คณะเป�นสําคัญ) จากนั้นคณะเที่ยวชม"โอชิโนะฮัคไค" บ่อนํ้ า

ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อ

นํ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้ าที่อยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้ าที่ใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น1

ใน100อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท�านด�วย  เซ็ทหมูย�างบนหินภูเขาไฟ
แสนอร�อย ร� านนี้ เป� ด ให�บริการมาหลายสิบป�  ทุ กท� านจะได�
เพลิดเพลินกับการย�างวัตถุดิบลงบนแผ�นหินภูเขาไฟขนาดใหญ� 
ซึ่งถือเป�นจุดเด�นของทางร�าน ให�ท�านอิ่มอร�อยกับหมูย�างสูตรเด็ด
ของทางร�าน พร�อมเครื่องเคียงต�างๆ  
นาํคณะออกเดินทางสู่สถานีรถไฟโตโยฮาชิ เพื่อเปล่ียนอิริยาบถโดยการ นั่งรถไฟ

ด�วนชินคันเซน หรือรถไฟหัวกระสุน  ซ่ึงเป็นขบวนรถไฟวิ่งเร็วท่ีสุด

ในญี่ปุ่ น และเคยไดช่ื้อวา่ วิ่งเร็วที่สุดในโลกนาํท่านสู่จุดหมายปลายทางดว้ย

ความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถไฟชินคนัเซนมีสถิติการเดินรถ

ลาดเคล่ือนจากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น ซ่ึงเคยวิ่งเร็วเป็นอนัดบั 2 รอ  

งจากรถไฟ TGV  (สถานีรถไฟอาจมีการเป ล่ียนแปลงได้โดยจะคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั) นาํท่านเดินทางสู่เมือง นาโกย�า คณะได�เดิน
เที่ยวชมพร�อมถ�ายภาพคู�กบัปราสาทนาโกย�า Nagoya Castle บริเวณภายนอกปราสาท ซ่ึงตัวปราสาทสร้างขึ้น

โดยอ ิ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1206
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%A3
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มะงะวะ อุจิชิกะเม่ือประมาณปี ค.ศ. 1525 จนกระทั่งปี ค.ศ. 1532โอะดะโนะบุฮิเดะได้แย่งชิงปราสาทจากอมิะงะวะ 

อจิุโทะโยะ แต่ภายหลังกป็ล่อยทิ้ งปราสาทไว้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1610 โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ได้สั่งให้สร้างอาคาร

ปราสาทขึ้นใหม่ในบริเวณเดิม บนยอดปราสาทมีรูปสลักปลาหัวเสือทองคําหนึ่งคู� เรียกว�า "คิงชะจิ"  เป�น
เครือ่งรางสําหรับป�องกันอัคคภีัย และยังกล�าวกันว�าเป�นสัญลักษ�ของอํานาจขุนนางศักดินารูปสลักคิงชะจิคู�นี้
เคยถกูนาํลงไปจัดแสดงในนิทรรศการเอ็กซ�โป 2005 ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่สอง ปราสาทนาโกยาถูกเพลิงไหม้

จากการทิ้ งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐ สิ่งของและเคร่ืองตกแต่งต่าง ๆ ในปราสาทเสียหายเป็นส่วนใหญ่ แต่มี

ภาพเขียนจาํนวนมากรอดจากการถูกทาํลายได้ การสร้างปราสาทขึ้นใหม่เสรจ็สิ้นในปี ค.ศ1977  จากน้ันนาํคณะ 

ช้อปป้ิง ย�านซาคาเอะ ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิง มีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วมุมโลกมาวางขายในย่านน้ี 

นอกจากน้ียังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเหน็ถนนสายน้ีและตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจนคือตึกทีวีของนาโกย่า

(ไม่รวมค่าเข้าชม)ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกบัโตเกยีวทาวเวอร์แต่มีอายุเก่าแก่กว่า หรือท่านสามารถชมวิวทวิทศัน์ของเมือง

นาโกย่าจากเบื้องสงูบนกระเช้าหมุน 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร มื้อนี้เสิร�ฟท�านด�วยเมนู ชาบู ชาบู สไตล�ญ่ีปุ�น  

พักที่ :   Nagoya castle hotel เทียบเท�า 
 

วันที่ห�าของการเดินทาง (5)  นาโกย�า – สนามบินเซ็นแทร� –กรุงเทพฯ   

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

11.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG645 (บินตรง) 
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิูโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

เที่ยวกับเรามั่นใจได� 
World Traveller Agency Co.,ltd  
ป�จจุบันเป�นสมาชิกสมาคมด�านท�องเที่ยวระดับประเทศ 

 
 
 
 
            No.11/01746         No.1192          No.03504 

 

เท่ียวญี่ปุ�นท้ังที...เท่ียวกับทัวร�ดีดี พักดี ทานดี มีความสุขท้ังครอบครัว 
ทัวร�ญั่ปุ�นเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันส่ิงดีดีมาให�ทุกท�าน 

 เราไม�ขายทัวร�แบบส�งต�อบรษิัทอื่นอย�างแน�นอน 
     

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B0_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B_2005
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502
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อัตราค�าบรกิาร 

ช�วงการเดินทาง 
ผู�ใหญ�  

ราคาท�านละ 
พักห�องละ2ท�าน 

เด็กอายุ 
ต่าํกว�า12ป�  

1เด็ก+1ผู�ใหญ� 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู�ใหญ� 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป�  

1เด็ก(ไม�มีเตียง) 
+2ผู�ใหญ� 

พักท�านเดียว
ต�อ1ห�อง 
จ�ายเพิ่ม 

16-20  พ.ค.  
30 พ.ค. -3 มิ.ย.  

52,900.- 50,900.- 48,900.- 46,900. 9,000.- 

7-11 มิ.ย. / 21-25 มิ.ย.  49,900.- 47,900.- 45,900.- 43,900. 9,000.- 

11-15 ก.ค.  52,900.- 50,900.- 48,900.- 46,900. 9,000.- 

วันหยุด อาสาฬหบูชา  
12-16 ก.ค. / 13-17 ก.ค.  

54,900.- 52,900.- 50,900.- 48,900.- 9,000.- 

วันหยุด วันแม� 
8-12 ส.ค.  

54,900.- 52,900.- 50,900.- 48,900.- 9,000.- 

23-27 ส.ค.  52,900.- 50,900.- 48,900.- 46,900. 9,000.- 

20-24 ก.ย. / 27 ก.ย. -1 
ต.ค.  

49,900.- 47,900.- 45,900.- 43,900. 9,000.- 

4-8 ต.ค. / 11-15 ต.ค.  52,900.- 50,900.- 48,900.- 46,900. 9,000.- 

วันหยุด วันป�ยะมหาราช  
18-22 ต.ค 

54,900.- 52,900.- 50,900.- 48,900.- 9,000.- 

25-29 ต.ค. 62  52,900.- 50,900.- 48,900.- 46,900. 9,000.- 

 สิทธิพิเศษสําหรับผู�ถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย� scb สามารถผ�อนชําระผ�านบัตรเครดิต 

โดยไม�มีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน  (กรณุาสอบถามเจ�าหน�าท่ี) มัดจําเงินสด10,000บาท(ช�วงปกติ) 

ส�วนท่ีเหลือชําระผ�านบัตรเครดิตได�     มัดจําเงินสด25,000บาท(ช�วงวันหยุด) 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
ค่าตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยการบนิไทย Thai Airways International (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  
• ค่าทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน

ประชมุต่างๆ อันเป็นผลทีทํ่าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  
• ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ *ค่ารถนําเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง  
• ค่าธรรมเนียมน้ํามันและค่าประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีทํ่าการจอง 
• ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอก 
• ค่าทําหนังสอืเดนิทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
• ค่าทปิสําหรับหวัหนา้ทวัร ์มัคคุเทศก ์พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวนัละ 600เยน ต่อ1วัน ตอ่1คน  
• ค่าธรรมเนียมน้ํามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 
• ค่าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิกําหนดไว ้ 

เง่ือนไขการชําระเงิน 
กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มชําระงวดแรก 10,000 บาท หรอื25,000บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซสํ์าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิท และ
ค่าใชจ่้ายสว่นทีเ่หลอืกรุณาชําระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การ

จลาจล การปฏวิัต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุตา่งๆ  

• เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• เมื่อท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรือพาหนะ
อย่างหนึง่อย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารสํารองยานพาหนะได ้
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• ตั๋วเครื่องบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลื่อนวันเดนิทางกลับ 
กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่า่นซือ้จากทางบรษัิท 
เนื่องจากเป็นคุณสมบตัรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลิก  

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน - คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิ หรือ กรุ๊ปทีม่กีารกา
รันตคี่ามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้     
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วันขึน้ไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 8,000 บาท   
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า  14 วัน  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
 Tokyo-Fuji-Nagoya 5 Days  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสนุกสนาน และ

ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั   
 

เที่ยวกับเรามั่นใจได� 
World Traveller Agency Co.,ltd  
ป�จจุบันเป�นสมาชิกสมาคมด�านท�องเที่ยวระดับประเทศ 
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เท่ียวญี่ปุ�นท้ังที...เท่ียวกับทัวร�ดีดี พักดี ทานดี มีความสุขท้ังครอบครัว 

ทัวร�ญี่ปุ�นเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันส่ิงดีดีมาให�ทุกท�าน 
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