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คามาคุระ
ยามานาชิ
โตเกี ยว
นาริตะ

นมัสการองค์พระใหญ่ทวัี ดโคโตขุอิน, ชมความงามของดอกไฮเดรนเยียและเข้าสักการะ
องค์เจ้าแม่กวนอิมทีวัดฮาเซเดระ
ขึนชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีสูงทีสุดในญีปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์แสนสวยบริเวณทะเลสาบคาวากูจโิ กะ
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิงสุดเหวียงที ย่านชิ นจูก ุ
ไหว้พระก่อนกลับทีวัดนาริตะซัง, อิสระช้อปปิ งทีห้างอิ ออน มอลล์

กําหนดการเดิ นทางวันที - / - มิถนุ ายน
วันแรก
. น.
23.50น.
วันที สอง

08.10น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 เคาน์เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2) สายการบิน
ไทย เพือเตรียมตัวเดินทางและผ่านขันตอนการเช็คอิน
เหินฟ้าสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG640
สนามบินนาริตะ - คามาคุระ - วัดโคโตขุอิน - วัดฮาเซเดระ – คาวากูจิโกะ - ชม
ดอกลาเวนเดอร์ - ยามานากะโกะ
เดินทางถึงนาริ ตะ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นําท่านกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึที วัดโค
โตขุอิน พระพุทธรูปสําริดองค์ใหญ่ท ประดิ
ี ษฐานอยูก่ ลางแจ้ง ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่

เทียง
บ่าย
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วันที สาม

เช้า
. น.

เทียง
บ่าย

ในวิหาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1368 วิหารได้ถูกพายุพดั จนได้รบั ความเสียหาย และต่อมาในปี
ค.ศ.1495 ถูกคลืนยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชาํ รุดเสียหายแต่ประการใดจวบ
จนกระทังปจั จุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี จากนันออกเดินทางสูว่ ดั ฮาเซเดระ เพือเข้า
สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม หรือทีรูจ้ กั กันในนาม "ฮาเซะ คันนอน"
ซึงในสวนของวัดมีการปลูกดอกไม้และต้นไม้ตามฤดูกาลไว้
มากมาย ซึงวัดแห่งนีมีชอเสี
ื ยงทีสุดในช่วงเทศกาล
ดอกไฮเดรนเยียในช่วงเดือนมิถุนายนนีนันเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูท่ ะเลสาบคาวากูจิโกะ เพือเข้าชมสวนลาเวนเดอร์ ซึงจะบานในช่วงเดือน
มิถุนายน ทีสวนนีเป็ นอีกหนึงสถานทีทีช่างภาพชาวญีปุ่นนิยมมาถ่ายรูป เนืองจากว่าหากมา
ทีทะเลสาบแห่งนี จะได้ถ่ายรูปสวนลาเวนเดอร์ทมีี ภูเขาไฟฟูจเิ ป็ นวิวอยู่ดา้ นหลังด้วย
**ความงามของดอกไม้ ขึนอยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ**
จากนันนํ าท่านเดินทางสูท่ ะเลสาบยามานากะโกะ เพือเข้าสูท่ พั
ี ก
โรงแรมที พัก NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพัก
*** อิ มอร่อยกับมือพิ เศษบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิมลองรสชาติ ปพู ร้อมนําจิ มสไตล์
ญีปุ่ นอย่างจุใจ และอาหารอืนๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนันอิ สระให้ ท่านได้ ผอ่ นคลายกับการแช่นําแร่ธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่ นําแร่แล้ว
จะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน

ยามานากะโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ งย่านชิ นจูก ุ นาริตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน 5 (ขึนอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) ทีระดับความสูง 2,500
เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีระลึกกับภูเขาไฟทีเป็ น
สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อทุ ยั แห่งนีและได้ชอว่
ื ามีสดั ส่วนสวยงามทีสุดในโลก ซึงเป็ นภูเขา
ไฟทียังดับไม่สนิท และมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุ่นจากด้านล่างสูบ่ นยอดปล่องเขาด้วย
ความสูง 3,776 เมตร จากนัน นําท่านเดินทางสูก่ รุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีชออย่
ื างเป็ นทางการว่า
วัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่า
วัดอาซากุสะเนืองจากตังอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็น
วัดในศาสนาพุท ธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอน
ประดิษฐานอยูแ่ ละเป็นพระประธานของวัด ทีประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่
ถือเป็นสัญลักษณ์หนึงของวัดทีนักท่องเทียวนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นทีระลึก ประตูแห่งนีมีชอว่
ื า
้
ประตูคามินาริ แปลได้วา่ ประตูสายฟา ชือของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมือผ่าน

คํา

วันทีสี
เช้า

เข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที
ระลึกสไตล์ญปุี ่นให้เลือกซือหา และขนมส่งกลินหอมเย้ายวนชวนให้ลมลอง
ิ
สุดถนนเป็ นซุม้
ประตูทีมีโคมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุม้ หนึง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่าน
เข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญ่ตงอยู
ั ก่ ลางแจ้ง มีผคู้ นยืนโบกควันธูปเข้าหา
ตัวเอง เชือกันว่าจะทําให้โชคดี และมีกระถางกํายานตังอยูด่ ว้ ย การโบกควันกํายานเข้าหาตัว
เชือว่าจะช่วยให้หายเจ็บปว่ ย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควันกํายานไปทีอวัยวะส่วนนัน ท่าน
สามารถชม โตเกี ยวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์
มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึงเป็ นสิงก่อสร้างทีสูงทีสุดใน
ประเทศญีปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจากเบิรจ์ คาลิฟาในดูไบ
ซึงมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึนเพือเป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ
ในระบบดิจติ อล จากนันนําท่านสู่ ย่านชิ นจูก ุ อิสระให้ทา่ นช้อปปิงเลือกซือสินค้าตามใจชอบ
เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครืองสําอางค์ ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมือ งนาริ ตะ
อิ สระอาหารคํา ตามอัธยาศัย
โรงแรมที พัก MERCURE NARITA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

นาริ ตะ (อิ สระเต็มวันหรือเลือกซือทัวร์ TOKYO DISNEY LAND)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
อิ สระเต็มวัน ให้ท่านได้เดิ นทางสู่สถานทีท่องเทียว หรือแหล่งช้อปปิ งต่างๆ โดยตัว
ท่านเอง หรือจะเลือกซือทัวร์ดิสนี ยแ์ ลนด์ เดิ นทางโดยรถไฟ (ค่าดิ สนี ย์ แลนด์ท่านละ
2,500 บาท ซึงราคานี ยังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์)
โตเกี ยวดี สนี ย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญีปุ่นซึงเป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่งแรก
ทีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทนุ
สร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุ กสนานกับเครืองเล่นนานาชนิด (ไม่จํากัดจํานวนการเล่น
) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครืองเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรืองดัง Toy
Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of
Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสงิ ใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้
ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือสินค้าทีระลึกน่ ารักในดิสนีย ์แลนด์อกี ทังยังจะ
ได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเม้าส์ มินนีเม้าส์ พร้อมผองเพือนการ์ตูน
อีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือของทีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
โตเกี ยวสกายทรี หรือทีเรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สิงก่อสร้างทีสูงทีสุดในประเทศญีปุน่ โดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็นอันดับสอง
ของโลกรองจากเบิรจ์ คาลิฟาในดูไบซึงมีความสูงถึง 828 เมตร ซึงหอคอยแห่งนีมีจุดชุมวิว

เทียง
คํา

สําหรับนักท่องเทียวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวทีความสูง 350 เมตร และ 450
เมตร และมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า
ร้านอาหาร และอืนๆ อีกมากมาย
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนั ศักดิสิทธิและเป็นทีเคารพของคนโตเกียว สร้างขึนโดย
จักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปี ใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรทีศาลเจ้า
แห่งนี ซึงตังอยูใ่ จกลาง สวนโยโยกิ สวนทีมีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทําให้ดู
เหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนีตังอยูภ่ ายในป่า
ชิ บูย่า
ย่านช้อปปิ งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญีปุ่น
รวมถึง
นักท่องเทียวผูม้ าเยือนซึงมีทุกสิงพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนีเองทําให้ยา่ นนีพลุกพล่าน
ด้วยผูม้ าเยือน
ฮาราจูก ุ ศูนย์รวมของเด็กวัยรุน่ ทีแต่งหน้าแต่งตัวกันแบบทีเรียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉม
กัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านีจะมารวมตัวกัน มีทงแนวแฟนตาซี
ั
ปีศาจ คิขุอาโนเนะน่ารักๆ
และในย่านนียังมีแหล่งช้อปปิง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทังสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขาย
ของวัยรุน่ เสือผ้า เครืองประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูด ร้านเครปญีปุ่นอร่อยๆ
มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วย
บรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าทีออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป
อะคิ ฮาบาร่า ย่านการค้าชือดังทีสุดเกียวกับเครืองใช้ไฟฟ้า กล้องดิจติ อล เกมส์ต่างๆ
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคํา ตามอัธยาศัย
โรงแรมที พัก MERCURE NARITA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห้ า

นาริ ตะ - วัดนาริ ตะซัง - อิ ออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริ ตะซัง วัดทีมี
ประวัติศาสตร์อนั เก่าแก่และน่าค้นหา อายุยาวนานมากกว่า
1,000 ปี เป็นวัดทีบูชาเทพเจ้าแห่งไฟ บริเวณวัดประกอบด้วย
วิหารหลายหลัง ซึงเป็ นวิหารทีสร้างจากไม้สนทังหลัง มีเพียง
แห่งเดียวในญีปุ่น อีกทังยังมีสวนญีปุ่นทีตกแต่งอย่างสวยงามร่มรืน พร้อมสระนํา 3 สระ และ
นําตกจําลองอันสวยงาม
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยทีอิ ออน มอลล์
จากนันให้ทา่ นช้อปปิ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างอิ ออน จัสโก้ ซือของ
ฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ทีสินค้าทังร้านราคา 100
เยนเท่านันเอง ได้เวลาสมควรนําท่านสู่ สนามบินนาริ ตะ เพือเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เหิ นฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทียวบินที TG 677
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

. น.

เทียง

17.25 น.
21.55 น.



กําหนดการเดิ นทางวันที - / - มิ ถนุ ายน
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตัวเครืองบิน ราคาไม่รวมตัวเครืองบิน

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

33,900.-

18,900.-

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

30,500.-

17,000.-

เด็ก (ไม่เสริมเตี ยง) พักกับผู้ใหญ่

25,500.-

14,500.-

สําหรับท่ านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่ านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครังจะต้ องมีผ้โู ดยสารจํานวน ไม่ตากว่
ํ า ท่ าน ถ้าผู้โดยสารไม่
ครบจํานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเลือนการเดิ นทาง หรือเปลียนแปลง
ราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาตให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน ๆ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริการนี รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่าทีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่ าอาหาร ค่ าเข้าชม และ ค่ ายานพาหนะทุก ชนิ ด ตามทีระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทังนี
เป็นไปตามเงือนไขของบริษัทประกัน
***เด็กอายุตํากว่า ปี และผู้ใหญ่อายุ ปี ขึนไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียง
ครึงเดีย ว ทังนี เป็ นไปตามเงือนไขของบริ ษทั ประกัน***

6. ค่ าภาษี นํามัน ทีสายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที 24 มีนาคม 2560 และท่ านต้ อ งชําระเพิ มเติ ม
ในกรณี ที ทาง สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ ม

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับ
ท่านทีถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด
4. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ

เงือนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 0,000 บาท และชําระส่วนทีเหลือก่อนการ
เดิ นทาง วันทําการ
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย

วันทําการ มิฉะนัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนเงินมัดจําทังหมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีสุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญีปุน่ / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติสอ่ ไป
ในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ
ทางสายการบิน และ โรงแรมทีพักได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการ ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย
การบิ น ราคาอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลี ยนของเงิ นสกุลเยน

