
OSAKA – TAKAYAMA – TOKYO 7D4N (NEW YEAR) 

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ไดร้บัรางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลกจาก SKYTRAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮี     

2 
สนามบินชางฮี – สนามบินคนัไซ – วดัคิโยมิสึ – นาบานะโนะซา

โตะ (ILLUMINATION) – นาโงยา่ 
 

  

SUNROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
นาโงยา่ – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – มสัสึรโินะโมร ิ– ตรอกเมือง

เก่าซนัมาชิซูจ ิ– มตัสึโมโต ้    

MATSUMOTO TOKYU REI HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
มตัสึโมโต ้– ลานสกีฟูจิเท็น – นัง่กระเชา้คาจคิาจ ิ– พิพิธภณัฑ์

กล่องดนตร ี– ทะเลสาบยามานากะ    

SUN PLAZA LAKE YAMANAKA 

หรือเทียบเท่า 

5 
ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮคัไค – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 

(สั้น 10 นาที) – รถไฟชินคนัเซน – ชินจกูุ – โตเกียว   
- 

SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

6 
โตเกียว – ตลาดปลาซึคิจ ิ– วดัอาซะกุซ่า – ศาลเจา้เมยจ์ ิ–        

ฮาราจกุ ุ– โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ  
- -  

7 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ     

สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอ์ทุยั!! 

สนุกสนานไปกบัการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น 

ชมไฟประดบัหลากสีสรรคก์ว่าลา้นดวง ณ นาบานะโนะซาโตะ 

พิเศษบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษแ์ละแช่ออนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ !!   

 

 อ่ิมอรอ่ยกบั

บุฟเฟตข์าปู 

เทศกาลวนัข้ึนปีใหม่          49,900.- 

28 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2561    

SQ 981   21.00 – 00.40 

SQ 618   01.30 – 08.45 

SQ 635   22.50 – 05.25  

SQ 970   07.15 – 08.40 
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18.00  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 5 สาย

การบินสิงคโปร์ แอรไ์ลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความ

สะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ 

สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกบัจอโทรทัศน์ส่วนตัวให้ท่านเลือกชมความบนัเทิงได้ตาม

อธัยาศยั พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ทุกเท่ียวบิน (ทัง้ขาไปและขากลบั) 

และได้รบัรางวลัด้านการบริการและคณุภาพจาก SKYTRAX 

21.00   ออกเดินทางสู่  สนามบินชางฮี  ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน  สิงคโปร์แอร์ไลน์           

เท่ียวบินท่ี SQ 981 

 

 

 

00.40  ถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ  

01.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 618 

08.45 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เกียวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญีปุ่่ น จากนัน้เดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส 

ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า เชญิดื่ม น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจาก

เทอืกเขา ณ วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึง่มีระเบยีง

ไมท้ีส่รา้งยืน่ออกนอกตวั อาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 139 ตน้ เป็นจดุชมววิของตวัเมอืงไดอ้ย่าง

กวา้งไกลสุดตา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เป็น

สวนดอกไมอ้กีแห่งหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวญีปุ่่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุด์อกไมห้รอื 

ลกัษณะของการจดัสวนดอกไม ้ซึง่ในแต่ละฤดูกจ็ะมกีารจดัดอกไมท้ีแ่ตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล 

และภายในยงัมหีอ้งปรบัอุณหภมูสิ าหรบัดอกไมซ้ึง่น ามาจากเมอืงรอ้น เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้รยีนรู้

และศกึษาพนัธุไ์มต่้าง ๆ รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล เช่น ดอกดา

เลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซือ้ตัว๋เพิม่เพื่อขึน้

สู่จดุชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้ชมไฟ

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชางฮี 

DAY 2 
สนามบินชางฮี – สนามบินคนัไซ – วดัคิโยมิสึ – นาบานะโนะซาโตะ (ILLUMINATION)  

นาโงย่า 
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ประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประตาเตม็พ้ืนทีส่วน ไฟประดบัทีนี่ถ่ือเป็นหนึง่

ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว 

**แจกเงินสดท่านละ 2,000 เยน ส าหรบัรบัประทานอาหารค า่ภายในสวนดอกไม้เพ่ือให้ท่าน

ได้เพลิดเพลินกบัสวนดอกไม้และเทศกาลประดบัไฟได้อย่างเตม็ท่ี** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมูบ่า้นสไตลก์สัโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ี่ปุ่ น

แบบดัง้เดมิรปูรา่งของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้น

สไตลน์ี้ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบา้น ไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กทบัหลงัคาอย่าง

หนกัในช่วงฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม มสัสึริโนะโมริ พพิธิภณัฑร์ถแห่ สถานทีร่วบรวมรถแห่ในเทศกาลส าคญัทีม่ชีื่อเสยีง

ของเมอืงทาคายาม่า ที่จดัขึน้ 2 ครัง้ต่อปี ในฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูใบไมร้่วง นับว่าเป็น 1 ใน 3 ของ

เทศกาลทีส่วยงามทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น ภายในจดัแสดงขบวนรถแห่จ าลองจากของจรงิทีใ่ชแ้ห่ใน

เทศกาล ซึง่ท่านสามารถชมความสวยงามของรถแห่ในรปูแบบต่าง อกีทัง้ยงัจดัแสดงกลอง “ไทโกะ” 

ทีก่ล่าวกนัว่าเป็นกลองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และ ตุ๊กตา “คาราคุร”ิ ตุ๊กตาหุ่นเชดิทีใ่ชแ้สดงในขบวนแห่

อกีดว้ย อสิระใหท้่านเพลเิพลนิความงดงามอลงัการของศลิปะสไตลญ์ีปุ่่ นตามอธัยาศยั 

จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดล้อมและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื้อสนิคา้พื้นเมอืงทีร่ะลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั มตัสึโมโต้ ณ MATSUMOTO TOKYU REI 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

DAY 3 นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มสัสึริโนะโมริ – ตรอกเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ – มตัสึโมโต้ 
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เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกบัลานสกหีมิะอนัขาวโพลน ซึง่เป็นลานสกี

อนัดบัหนึ่งของจงัหวดัยามานาชิ สนุกกบัการเล่นหมิะดว้ย สโนวส์เลต็ หรอื กระดานเล่ือนหิมะ 

ท่ามกลางทศันียภาพธรรมชาตแิสนคลาสสคิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขึน้ กระเช้าไฟฟ้าภเูขาคาจิคาจิ  ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟู

จแิละทะเลสาบคาวากุชโิกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อระหว่างชายฝัง่ตะวนัออกของทะเลสาบคา

วากุชโิกะกบัจุดชมววิใกลย้อดภูเขาเทนโจ ที่มคีวามสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท าให้

สามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภูเขาไฟฟูจิ และเหนือจุดชมววิ

ขึน้ไปประมาณ 300 เมตร ท่านจะพบกบัยอดภูเขาเทนโจจะเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้เลก็ๆ อกีทัง้ยงัมี

เส้นทางเดนิไปยงัภูเขามสิโึทเกะเสน้ทางยอดนิยมเพื่อไปชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงา ทีจุ่ดชมววิบน

ยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมทีศันียภาพที่สวยงามแล้วยงัมี ตวัการ์ตูนที่น่ารกัๆตกแต่งคู่กบัววิที่

งดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ได้กบักระดิง่รูปหวัใจ ซึ่งเป็นจุดเด่นอกีอย่างหนึ่งของยอดเขา

แห่งนี้ มคีวามเชื่อกนัว่าถ้าเราเคาะกระดิง่พรอ้มกบัอธษิฐาน แล้วสามารถมองเหน็ภูเขาไฟฟูจผิ่าน

กรอบรปูหวัใจไดจ้ะท าใหส้มหวงั 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี  หรอื (UKAI MUSIC) พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรกีบั

ความสงา่งามของตวัอาคารสไตลย์โุรปสรา้งขึน้สมยัศตวรรษที่ 19 ส่วนของความบนัเทงิส าหรบัองค์

จกัรพรรดิ ์เขา้สมัผสัความไพเราะในส่วนต่างๆ  ของห้องดนตรแีต่ละห้องซึ่งมคีวามแตกต่างอย่าง

ชดัเจน เหมอืนกนักเ็พยีงความทรงเสน่หท์ีแ่สนคลาสสคิ แวะถ่ายรปูกบัคู่ความงามของสวนภายใน 

ถ้าโชคดที่านอาจจะได้พบกบัการแสดงโชว์น ้าพุพร้อมเสยีงดนตรที่ามกลางสายลม ซึ่งจากพพิิธ

ภณัฑแห่งนี้ท่านยงัสามารถถ่ายรปูคู่กบัภเูขาไฟฟูจไิดอ้กีดว้ย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั ทะเลสาบยามานะกะ ณ SUN PLAZA LAKE 

YAMANAKA หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม พิเศษบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์!! 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

น ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่

DAY 4 
มตัสึโมโต้ – ลานสกีฟจิูเทน็ – นัง่กระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  

ทะเลสาบยามานากะ 
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แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าใหม้ผีูก้ล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

 

 
  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิบัความเลื่อมใสศรทัธาความเชื่อใน 

ภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิฟู์จยีาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจทีี่ไหล

ซมึลกึลงพืน้พภิพปฎบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่่มท าใหเ้กดิน ้าซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาด

ยอ่มน ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดร้บั

การคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาติที่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซื้อ

สนิค้าพื้นเมอืงต่างๆ และสนิค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านน ามาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผกั

ภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญีปุ่่ น และอื่นๆอกีมากมาย 

จากนัน้น าท่านสมัผสัความงามราวภาพวาดกบัรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานีฮาโกเน่มา

จิ สู่ สถานี โมโตฮาโกเน่ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วนัที่อากาศแจ่มใสบนผนืน ้าท่านสามารถ

มองเหน็เงาสะทอ้นสวยงามของ ภเูขาไฟฟจิู ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกดิจากการก่อตวัของ

ลาวาภเูขาไฟฟูจทิ าใหปิ้ดทางออกของน ้าในทะเลสาบ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเปลีย่นอริยิาบถสู่การนัง่ รถไฟชินคนัเซน รถไฟวิง่ทีเ่รว็ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และเคยไดช้ื่อว่าเป็น

รถไฟทีว่ ิง่เรว็ที่สุดในโลก น าท่านนัง่จาก สถานีรถไฟชินโยโกฮาม่า สู่จุดหมายปลายทาง สถานี

รถไฟชินากาวะ ดว้ยความเรว็สงูสุด 240 กโิลเมตรต่อชัว่โมง โดยรถไฟชนิคนัเซนมสีถติกิารเดนิรถ

คลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 วนิาทเีท่านัน้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดย รถไฟท้องถ่ิน (JR PASS) มุ่งหน้าสู่แหล่ง ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจ

กบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีค่ราคร ่าดว้ยผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอด

สองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของญี่ปุ่ น ที่ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการ

จบัจ่ายสินค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปป้ิงที่มคีวามเจรญิอันดบัหนึ่งของ

โตเกยีวปัจจบุนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกั

หลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น และนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนรา้น 100 

เยนเท่ากันหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มีทัง้เครื่องส าอางค์ กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้าอื่นๆ  อีก

มากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลบับ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อิสระให้ท่าน

DAY 5 ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮคัไค – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สัน้ 10 นาที)  

รถไฟชินคนัเซน – ชินจกู ุ– โตเกียว 
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เพลิดเพลินกับการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดงั อุปกรณ์อีเลคทรอนิค 

กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุน่ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค์

ยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย   

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โตเกียว ณ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาซึคิจิ ตลาดขายส่งอาหารสดขนาดใหญ่และคกึคกัที่สุดของชาวกรุง

โตเกยีว เป็นตลาดที่มรีะบบการควบคุมราคาซื้อขายระหว่างผู้ขายส่ง พ่อค้าคนกลางและผู้รบัซื้อ

อย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้สนิค้าที่มคีุณภาพและราคายุติธรรมแก่ประชาชนทัว่ไป เป็นแหล่งรวม

อาหารทะเลจากที่ต่างๆทัว่โลก เปิดประมูลปลาตัง้แต่เช้ามดืภายใต้กฎหมายของรฐับาลญี่ปุ่ น แต่

ช่วงสายกเ็ป็นเวลาทีน่กัท่องเทีย่วสามารถชมปลาทีไ่ดร้บัการประมลูแลว้ในรปูแบบต่างๆ ทีข่ ึน้ชื่อคอื 

การประมูลปลาทูน่ายกัษ์ ปลาแซลมอน กุ้งลอบสเตอร์ หอยเชลส์ ฯลฯ อีกทัง้ยงัมรี้านอาหาร

มากมายทีต่ลาดแห่งนี้ ใหท้่านลิม้ลองเนื้อปลาสดๆ ซูชหิรอืซาชมิกิบัอาหารทะเลทีป่รุงแต่งไดอ้ย่าง

กลมกล่อมอกีดว้ย 

จากนั ้นน าท่านสู่  วัดอาซะกุซ่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิส์ ิทธิท์ี่มีความสูงเพียง 5.5 

เซ็นติเมตร ซึ่งประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น   รวมถึง

นกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนประเทศญีปุ่่ น วดัอาซะกุซ่าเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้า

ประตูคามนิารมิง  มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนัก

ถงึ 130 กโิลกรมั ใหท้่านไดไ้ปถ่ายรปูเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้

ชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติ

เป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือ แม่น ้ าซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะม ี

สวนสาธารณะซมูดิะโคเอน็ ซึง่เปิดโล่งสู่แมน่ ้าดว้ยบรรยากาศสวยงามน่าเดนิเล่น 

จากนัน้เดนิทางสู่ ศาลเจ้าเมยจิ์ ศาลเจา้ชนิโตทีท่ าจากไม้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพื่อร าลกึถงึ

ดวงวญิญาณของพระจกัรพรรดเิมจทิีส่วรรคต เมื่อปี ค.ศ. 1912 และจกัรพรรดนิีโซเคนที่สวรรคต 

เมือ่ปี ค.ศ. 1914 มพีืน้ทีค่รอบคลุมถงึ 700,000 ตร.ม. พืน้ทีส่่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปดว้ยป่าดบิเขามี

DAY 6 โตเกียว – ตลาดปลาซึคิจิ – วดัอาซะกซุ่า – ศาลเจ้าเมยจิ์ – ฮาราจกุ ุ– โอไดบะ –        

สนามบินฮาเนดะ 
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ต้นไม้ที่ต่างสายพนัธุ์เป็นร้อยๆชนิดและมมีากกว่าแสนต้น ทางเขา้ศาลเจ้าจะมปีระตูโทรอิิขนาด

ยกัษ์ตัง้อยู่ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์การแบ่งเขตศกัดิส์ทิธิ ์ตลอดสองขา้งทางจะมตี้นไมสู้งใหญ่รอบล้อม 

สมยัก่อนยงัเป็นทีย่อดนิยมส าหรบัคู่บ่าวสาวที่ชอบจดังานแต่งงานแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ศาลเจา้แห่งนี้มี

ความส าคญัคอืเป็น หลกัแห่งความเลื่อมสยัศรทัธาของชาวญี่ปุ่ น มผีู้คนเข้ามาขอพรในแต่ละวนั

มากมายนับไม่ถ้วน และโดยเฉพาะใน ช่วงวนัขึ้นปีใหม่ แรงศรทัธาไม่น้อยกว่าล้านคนที่มาขอพร

เพื่อความเป็นสริมิงคลในการเริม่ชวีติใหมท่ีส่ดใส มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นสมัผสัโดยรอบบรเิวณสวนที่

แสนรม่ 

น าท่านเขา้สู่บรเิวณ ฮาราจกู ุแหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่น อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ตรอกทาเคชิ

ตะ ที่สองขา้งทางเรยีงรายไปด้วยรา้นขายของวยัรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า รา้น

ฟาสทฟู้์ด รา้นเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆมากมายหลายรา้น ขอแนะน าให้ท่านลิม้ลองความอร่อยของเครป

ญีปุ่่ นตน้ต ารบั สุดยอดความดงัแสนอร่อยแห่งฮาราจกุู! และย่านนี้ในช่วงสุดสปัดาหจ์ะเป็นแหล่งนัด

พบของพวกแต่งตวัประหลาด หรอื COSPLAY ญี่ปุ่ น ทีว่ยัรุ่นมกัมาแต่งหน้าและเปลีย่นเสือ้ผา้กนั

ตามตวัการต์ูน หรอืเลอืกช้อปป้ิงแบบสบายๆบน ถนนโอโมเตะซนัโด ด้วยบรรยากาศของตึก

รา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป สองขา้งทางจะปลูกต้นเซลโกเวยีเป็นทวิแถว ส าหรบัท่าน

ทีช่ื่นชอบ “EVISU” กางเกงยนีสแ์บรนดด์งัของญี่ปุ่ นด้วยโลโก้นกนางนวล ก าลงักลายเป็นแบรนด์

ฮติในหมูว่ยัรุน่ทัว่โลก 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  โอไดบะ เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว  แหล่ง

ท่องเทีย่วยอดนิยมแห่งใหม่ของชาวโตเกยีว ภายในเมอืงใหม่นี้ท่านจะพบกบัสวนสนุกรถยนต์ทีโ่ต

โยต้า ภายในบรเิวณมใีห้ท่านเลอืกไม่ว่าจะสนุกกบักระเช้าหมุนขนาดยกัษ์  หรอืจะเป็นเครื่องเล่น

มากมาย อสิระท่านเดนิชมความอลงัการโดยรอบและเดนิเลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั หรอืไป DIVER 

CITY สถานทีช่้อปป้ิงแห่งใหม่ ซึ่งภายในมทีัง้รา้นค้า รา้นอาหาร และศูนยร์วมความบนัเทงิอื่นๆ 

นอกจากนี้ยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของ หุ่นยนต์กนัดัม้ขนาดเท่าของจรงิ (GUNDAM FRONT) ธมีปารค์

เกี่ยวกบักนัดัม้โดยเฉพาะ และยงัมรีา้นขายสนิคา้ต่างๆ เกี่ยวกบักนัดัม้และกนัดัม้คาเฟ่ ซึง่มกีาแฟ

และขนมต่างๆ ทีต่กแต่งเป็นกนัดัม้ หรอืเลอืกสนุกที่ โอไดบะ เมก้า เวป (MEGA WEB) สวนสนุก

รถยนตท์ีโ่ตโยต้า ภายในบรเิวณมใีหท้่านเลอืกไม่ว่าจะสนุกกบักระเชา้หมุนขนาดยกัษ์ หรอื จะเป็น

เครือ่งเล่นมากมาย ภายในอาคารหลกั 3 ชัน้ ทีท่่านจะพบกบั รถยนตโ์ตโยต้าทัง้รุ่นส่งออก และผลติ

เพื่อจ าหน่ายในประเทศตลอดจนบรรดา ตวัแรง จากสนามแข่งต่าง ๆ มาจดัโชว์ไว้อย่างมากมาย

ราวกบัเป็น มนิิมอเตอรโ์ชว์ อสิระท่านเดนิชมความอลงัการโดยรอบ หรอืท่านจะเลอืกใชบ้รกิาร E-

CON รถไฟฟ้าที่วิง่ตามรางโดยอตัโนมตัพิาท่านชมรอบอาคารหลัก (ไม่รวมค่าตัว๋รถไฟท่านละ 

200 เยน) และถนนทีต่กแต่งยอ้นยคุอยา่งลงตวั 

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 
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สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

22.50 ออกเดินทางสู่  สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน  สิงคโปร์ แอร์ไลน์        

เท่ียวบินท่ี SQ 635  

 

 

 

05.25  ถงึ สนามบินชางฮี รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู 

07.15  ออกเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 970 

08.40 ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

*************************************************** 
 

ก าหนดการเดินทาง : 28 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2561 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 49,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      49,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      49,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 45,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

 

DAY 7 สนามบินชางฮี – กรงุเทพฯ 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,500 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์
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หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


