
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

วนั รายการทวัร์ เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

1 22.00 น. Check In at สนามบินสุวรรณภูม ิ 
กรุงเทพ - นาริตะ (ญีปุ่่ น)  โดย Thai Airway 
TG  640    เวลา 22.10 – 06.20 น. 

XXX XXX XXX บนเคร่ือง 

2 06.20 น. เดินทางถงึสนามบินนาริตะ 
น าเดินทางไปนิกโก้/ชมหมู่บ้านเอโดะ 
ศาลเจ้าโทโชก/ุศาลเจ้าฟุทาระซัง/สะพานชิน
เคยีว 

 
XXX 

 
เซทเมนู 
ญี่ปุ่ น 

 
 @ Hotel 

Kinugawa Onsen 
Hotel  3 Star     
หรือเทยีบเท่า 

3 เดินทางไป เมืองนีงะตะ  
น่ังเรือเฟอร่ี ข้ามสู่เกาะซาโดะ 
พพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์  เหมืองทอง   
ล่องเรืออ่างทาไรบูเนะ 

 
Buffet 

@Hotel 

 
เซทเมนู 
ญี่ปุ่ น 

 
@ Hotel 

Sado Grand Hotel 
3 Star + Onsen 
หรือเทยีบเท่า 

4 ข้ามเรือกลบัสู่ นีงะตะ เดนิทางสู่ นากาโน   
ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกปราสามมตัสึโมโต้ 
ศาลเจ้าโทงาคุชิ  เดินทางสู่ คาวากูจิโก๊ะ 

Buffet 
@Hotel 

เซทเมนู 
ญี่ปุ่ น 

Buffet + 
ขาปูยกัษ์ 
@ Hotel 

Jiragonno Fujino 
Yakata Hotel  

3 Star  
หรือเทยีบเท่า  

5 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5      
โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ (รวมตั๋วเข้า) 

Buffet 
@Hotel 

XXX XXX Sunshine City 
Prince Hotel 

3 Star  
หรือเทยีบเท่า 

6 วดัอาซะกสุะ   Aeon Mall 
สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
โดย   TG 677  เวลา 17.25 – 21.55 น. 
 

Buffet 
@Hotel 

 
เซทเมนู 
ญี่ปุ่ น 

XXX XXX 

 
 



 
 
 
 

19.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นท่ี 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์
หมายเลข H-J สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ  คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
ดา้นเอกสาร และสัมภาระเพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขั้นตอนการเช็คอิน 

22.10 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 640 
 
 
06.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองชิบะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  และด่าน

ศุลกากรแลว้   
 น าท่าน เดินทางสู่ เมืองนิกโก้ (Nikko)  เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ในทิวเขาใน จังหวดัโทะชิงิ ประเทศ

ญ่ีปุ่น อยู่ห่างจาก กรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี
นิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างประเทศ ในเมืองเป็นท่ีตั้งของสุสานของโชกุนโทะกุ
งะวะ อิเอะยะซุ กบัโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ ผูเ้ป็นหลาน และ ศาลเจา้ฟุตะระซงั อายกุว่า 1,200 ปี และ
ยงัมีรีสอร์ทน ้าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียงอีกมากมาย ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหน่ึงของ อุทยาน
แห่งชาตินิกโก เป็นท่ีตั้งของน ้ าตก และเส้นทางชมทิวทศัน์ท่ีกล่าวกนัว่าสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
ญ่ีปุ่น  ทั้งยงัไดรั้บ การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ***  เซทเมนู สไตล์ญี่ปุ่ น *** 
 น าท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)  

ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ ท่ีเป็นสัญญลกัษณ์ของเมืองนิ
โก้  มีความส าคัญ   กับประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น
เพราะเป็นสถานท่ีสุดทา้ยท่ีท่าน  โชกุนโทะกุ
งะวะ อิเอะยะซุ อาศยัอยู่ ถูกสร้างข้ึนเพื่ออุทิศ
ให้กับเทพแห่งแสงสว่าง ในตอนแรกนั้ น
บริเวณศาลเจา้แห่งน้ีถูกใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับ
ฝ่ังศพ ต่อมาจึงกมี็การสร้างอาคาร และขยายศาลเจา้เพิ่มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั  
อาคารต่างๆของศาลเจา้นั้นมีการตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม และสร้างอยูบ่นเขาซ่ึงเคยเป็นป่าทึบจึงท า
ใหมี้บรรยากาศท่่ีผ่อนคลาย รอบขา้งเตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ อาคารตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกั หน่ึงใน
นั้นจะเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซ่ึงมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี ยงัมีการน าทองมา
ตกแต่งอาคารไดอ้ยา่งสวยงาม แต่เนน้ความเรียบง่ายแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ       

วนัที่สองของการเดนิทาง  สนามบินนาริตะ – นิกโก้          

https://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%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B4
https://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
https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://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
https://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
https://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%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81
https://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
https://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


 
 

น าคณะ ท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูทาระซัง (Futarasan 
Shrine) ก่อตั้งข้ึนในปี 782 โดย Shodo Shonin 
พระสงฆ์ผูน้  าพุทธศาสนาเขา้มายงัเมืองนิกโก ้(เป็นผู ้
ก่อตั้ งวดัรินโนจิ Rinnoji Shrine อีกด้วย) มีความ
เก่าแก่ และหรูหรากว่า  ศาลเจ้าโทโชกุ(Toshogu 
Shrine) พื้นท่ีส่วนใหญ่ของศาลเจา้แห่งน้ีเป็นท่ีโล่ง 
พื้นท่ีเลก็ๆ ทางดา้นซา้ยเป็นท่ีตั้งของหอ้งโถง Haiden ดา้นหลงัคือหอ้งโถง Honden ส่วนพื้นท่ีป่ามี
หอ้งโถงอ่ืนๆอีก 2-3 หลงั  ห่างจากบริเวณศาลเจา้ไปไม่ไกลนกัจะพบสะพานชินเคียว  
ใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก กบั  สะพานชินเคียว 
(Shinkyo Bridge) หรือสะพานศกัด์ิสิทธ์ิ ตั้ งอยู่ ณ 
ประตูทางเขา้ศาลเจา้ และวดันิกโก ้เป็นของ ศาลเจา้ฟู
ทาราซงั(Futarasan Shrine) เป็น 1 ใน 3 ของสะพานท่ี
สวยท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ร่วมกับสะพานคินไต
เคียว (Kintaikyo Bridge) ท่ีอิวาคูนิ กบั สะพานซารุฮา
ชิ(Saruhashi) ท่ียามานาชิ,โอสึกิ   โครงสร้างสะพาน
ปัจจุบนัสร้างข้ึนในปี 1636 แต่เร่ิมแรกท่ีสร้างข้ึนไม่เป็นท่ีชดัเจน จนกระทัง่ปี  1973 ไดเ้ปิดให้
ประชาชนเขา้ชม และมีการปรับปรุงซ่อมแซมเม่ือปลายปี 1990 และตน้ยคุ 2000 มีค่าใชจ่้ายเลก็นอ้ย
ส าหรับการเดินไปกลบัขา้มสะพาน 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Kinugawa Onsen Hotel ระดับ 3 ดาว  
หรือ เทียบเท่า 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  *** Menu Buffet *** 
 
  
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
 น าท่านเดินทาง สู่ เมืองนีงะตะ (Niigata) ขมุทรัพยท์างธรรมชาติของญ่ีปุ่น  ระยะทาง 284 กิโล 
11.30 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร บริเวร ท่าเรือ ***  เซทเมนู สไตล์ญี่ปุ่ น *** 

 น าท่านเดินทาง สู่ เกาะซาโดะ (Sado Island)  โดยเรือ Ferry  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
 
 

วนัที่สามของการเดนิทาง  นิกโก้ – นีงะตะ – เกาะซาโดะ       

http://www.talonjapan.com/rinnoji-temple/
http://www.talonjapan.com/toshogu-shrine/
http://www.talonjapan.com/toshogu-shrine/
http://www.talonjapan.com/futarasan-shrine/
http://www.talonjapan.com/futarasan-shrine/
http://www.talonjapan.com/kintai-kyo-bridge/
http://www.talonjapan.com/kintai-kyo-bridge/
http://www.talonjapan.com/saru-hashi-bridge/
http://www.talonjapan.com/saru-hashi-bridge/


 
 
14.00 น. เวลาโดยประมาณ เดินทางถึงเกาะซาโดะ  ใน อดีตนั้นท่ีเกาะซาโดะแห่งน้ีเคยเป็นแหล่งทองแหล่ง

ใหญ่ของญ่ีปุ่น  
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม  เหมืองทองซาโดะคินซัง (Sado Kinzan Gold Mine) เหมืองทองค าเก่าแก่ท่ีเคยผลิต
ทองค าไดเ้กือบ 400 กิโลกรัมต่อปี ไม่รวมแร่เงิน และทองแดง แร่ทองค า มีมากมายขุดท าเป็น
อุตสาหกรรมจนถึงขั้นท่ีภูเขายุบตวัลงตรงกลางเป็นรูปตวัเอ็มเลยทีเดียว  และให้ท่านได้สัมผสั
ประสบการณ์พิเศษ  ร่อนทองที่ Nishimikawa Gold Park  กิจกรรมร่อนทองท่ีแบ่งเป็นระดบัการ
หาถึง 3 ระดบั แบบง่ายสุดคือร่อนทองผา่นทรายท่ีมีการกรองมาแลว้ 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่าน สนุกสนากบัการ พายเรือทาไร บูเนะ (Tarai bune) ตอ้งเรียกกิจกรรมน้ีวา่ The Must 
กย็อ่มได ้ดว้ยความเป็นเอกลกัษณ์ของเรืออ่างล ากลม คลา้ยกะละมงัซกัผา้ขนาดใหญ่ ท่ีสามารถพา
เราลอยละอ่องไปตามทางน ้ าอนัคบัแคบท่ีเรียกว่าทาไรบูเนะ (Tarai bune) เป็นหน่ึงในความ
มหศัจรรย ์และน่าลองของเกาะแห่งน้ี 
 
 
 
 

  
  น าท่านเข้าสู่ โรงแรมทีพ่กั Sado Grand Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  *** Menu Buffet *** 

 



 
 
 
 
 
 

  
 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
07.30 น น าท่านเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือนีงะตะ โดยเรือ Ferry  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
08.30 น. จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนากาโน  ระยะทาง 191 กิโล 
11.00 น. เวลาโดยประมาณ เดินทางถึงเมืองนากาโน 

แวะถ่ายรูป บริเวณ รอบ ปราสาทมัตสึโมโตะ 
หรือท่ีรู้จกัอีกช่ือหน่ึงว่า ปราสาทอีกา เน่ืองจาก
มีหอคอย และป้อมปืนเช่ือมต่อกบัโครงสร้าง
อาคารหลักท่ี เ ป็นสีด าคล้ายกับอีกา จึงให้
ความรู้สึกยิ่งใหญ่ และสุขุม ถือเป็นปราสาทท่ี
ได้รับการขนานนามว่าสวยท่ีสุดอันดับต้นๆ
ของประเทศญ่ีปุ่น 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ***  เซทเมนู สไตล์ญี่ปุ่ น *** 
หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม เมือง
นาราอิจุกุ เป็นย่านเมืองเก่าตั้งแต่
สมยัเอโดะ ในสมยัก่อนถูกใชเ้ป็น
เส้นทางนากะเซนโดะส าหรับ
ผู ้คนท่ีต้องการเ ดินทางสัญจร
ระหวา่งเกียวโต และ โตเกียว  ถือเป็นหมู่บา้นท่ีคึกคกั และรุ่งเรืองท่ีสุดในหุบเขาคิโซะ จากฉายาพนั
เรือนแห่งนาราอิ   จึงสามารถเดินเล่มชมบา้นเรือนดั้งเดิมสไตลญ่ี์ปุ่นโบราณท่ีสร้างเรียงรายติดกนั
ยาวกว่า 1 กิโลเมตร และยงัคงถูกอนุรักษใ์หอ้ยู่ในสภาพดี บา้นบางหลงักเ็ปิดให้เขา้ชม บางหลงัก็
เป็นโฮมสเตย ์ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร บางหลงัก็ตกแต่งสวยงามเหมาะแก่เดินเล่นถ่ายรูป 
โดยเฉพาะสะพานคิโซะโอฮาชิ ท่ีถือเป็นสะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในญ่ีปุ่นดว้ยนะ ใครชอบเดินเล่นชม
บรรยากาศเก่าๆละกท่ี็น่ีเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีหา้มพลาดเลยละ 

  สมควรแก่เวลา เดินทางเขา้สู่ เมืองคาวากจิูโก๊ะ 
  น าท่านเข้าสู่ โรงแรมทีพ่กั Jiragonno Fujino Yakata ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของทีพ่กั  *** Menu Buffet with Crab*** 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง  เกาะซาโดะ – นีงะตะ – นากาโน – คาวากจูโิก๊ะ   

    



 
  
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
  น าคณะท่านเดินทาง ข้ึนสู่ ช้ันที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt Fuji)  มี

ความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776  เมตร และมีช่ือเสียง 
เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ในเร่ืองความสวยงาม ท่ีธรรมชาติไดม้อบ
มาให้ไดอ้ย่างลงตวั  และยงัถือว่า เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ
ญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมาย ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีมาเยอืน
ญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาลทุกท่านจะไดเ้ห็นถึง ความสวยงาม ของ
ตวัภูเขาไฟ วิวโดย รอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเยน็ ให้
ทุกท่าน ไดถ่้ายภาพความประทบัใจเกบ็ไวเ้ป็นท่ีระลึก พร้อมทั้ง
เลือกชม และซ้ือ สินคา้พื้นเมือง และขนมอร่อย มากมายตาม
อธัยาศยั  

 สมควรแก่เวลา เดินทางเขา้สู่ เมืองโตเกียว 
น าท่านเข้าสู่  “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”   ท่านจะได ้
สนุกสนาน ไปกับสวนสนุกซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ 
ต านาน และจินตนาการ ของการผจญภยั ใช้ทุน ใน
การก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้
สัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบกบัหลากหลาย
โซนผจญภยั อาทิ ADVENTURELAND,WESTERNLAND, FANTASYLAND, TOONTOWN  
TOMORROWLAND เป็นตน้ พบเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่นทา้ทายความมนัส์เหมือนอยู่
ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวญักบัเหล่าผีช่ือดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, 
ต่ืนเตน้เร้าใจ และสัมผสัความชุมฉ ่าของสายน ้ าขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASHMOUNTAIN, นัง่เรือ
ผจญภยัในป่าใหญ่ กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบัรถไฟ เหาะ BIG THUNDER 
MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN,  เยอืนบา้นหมีพูห์,  เขา้ไปอยูใ่น
โลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบ มิกก้ีเมา้ส์, สโนวไ์วทช์อ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกภายใน
สวนสนุกอยา่งจุใจ และอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจนค์วามมนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ี 
**** อาหารเท่ียง และ อาหารค ่า อิสระตามอธัยาศยั เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า **** 

  กลบัเข้าสู่ โรงแรมทีพ่กั Sunshine City Prince ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า 
 
 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง  ภูเขาไฟฟูจ ิ ช้ัน 5  - Tokyo Disneyland      

  



  
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

Check Out ออกจากโรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเขา้ชม วัดอาซะกุซะ (Asakusa Temple )    
ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ.1171 สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีประดิษฐาน
พระโพธิสัตวก์วนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) 
อนัมีเร่ืองเล่าวา่ชาวประมงทอดแหติดมาตั้งแต่นั้น
มาวดัน้ีกก็ลายเป็นสถานท่ีส าหรับจาริกแสวงบุญ 
กระทัง่ปัจจุบนั ก็ยงัคงเป็นวดัท่ีมีผูค้นจากทัว่โลก เดินทางไปเยีย่มชมอยา่งไม่ขาดสาย วดัน้ีถูกใช้
เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลส าคญัมาแต่สมยัโบราณ  
อาทิเช่น เทศกาลชนัจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ี
มีความสูง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5เมตร ตั้ ง
ตระหง่านอยูก่ลางลานวดัแห่งน้ี รวมถึง   ถนนนาคามิเสะ ยา่นช๊อปป้ิงท่ีมีช่ือของวดั มีร้านขายของ
ท่ีระรึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองราง ของขลงั ของเล่น ของใช้ในประเพณี เส้ือผา้ และขนม
โบราณ ซ่ึงบางอยา่งตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานบัร้อยปี 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ***  เซทเมนู สไตล์ญี่ปุ่ น *** 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปช้อปป้ิงยงัห้างสรรพสินคา้
ขนาดใหญ่ของนาริตะห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านไดซ้ื้อของ
ฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัร้าน 100 เยน ท่ีทุกอยา่ง
ในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน นาริตะ 

17.25 น. คณะออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยเท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. คณะเดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 
 

วนัที่หกของการเดนิทาง  โตเกยีว – นาริตะ – กรุงเทพฯ      



อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 

2ท่าน 

เด็กอายุต ากว่า  

12ปี พกักบัผู้ใหญ่ 

2 ท่าน มีเตียงเสริม 

เด็กอายุต ากว่า  

12ปี พกักบัผู้ใหญ่  

2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

26-31 กรกฎาคม 2561 67,500 67,500 59,500 9,900 

11-16 สิงหาคม 2561 68,900 68,900 60,900 9,900 

1-6 กนัยายน 2561 65,900 65,900 57,900 9,900 

10-15 ตุลาคม 2561 67,900 67,900 59,900 9,900 

**อตัราค่าบริการขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ถือสัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน** 
**กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000บาท ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวนัทีท่ าการจอง หากมรการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระ 45 วนัก่อนการเดินทาง 
จ านวนผูเ้ดินทางตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 40 ท่าน ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  **  

 
* หมายเหตุบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
และสายการบิน )โดยเฉพาะภาษีน ้ามนั ซ่ึงมีการผนั ผวนอยูต่ลอดเวลา  สภาพทางการเมืองภยัทางธรรมชาติแต่ยงัคงจะรักษา

มาตรฐานการบริการและค านึงถึงความตอ้งการ , ความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 
 
 



อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป -กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ1,000,000.-บาท 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปไกด ์และเจา้หนา้ท่ีคนรถ 1000 JPY /ท่าน/วัน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจง้เขา้แจง้ออกส าหรับท่านท่ีถือต่างดา้ว 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ 
ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และ 
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และยกเลิกเท่ียวบิน ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวน
ทั้งหมด หรือ บางส่วน 
 

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
**เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณี
ใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ** 
ลูกคา้ท่ีเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งท าวซ่ีา แต่ท่านจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง
ก่อนจึงจะสามารถเขา้ญ่ีปุ่นได ้จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือ ธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั  
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจ
คนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ– ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะ
จดัเตรียมใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น  
(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะ
สั้นเท่านั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


