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สายการบินไทย (TG 622 / TG 677) 
อิม่อร่อยกบัขาปูยกัษ์สไตล์ญีปุ่่นแบบไม่อั้น และลิม้ลองเมนูบุฟเฟ่มากมาย และอาหารญีปุ่่นแท้ๆ 

 

กรุงเทพฯ – โอซาก้า – เมืองนารา – วดัโทไดจิ – เมืองเกยีวโต – ปราสาททองคินคะคุจิ - วดัคิโยมิซึ - นาโงย่า   
รถไฟด่วนชินคันเซ็น – ทะเลสาบฮามานะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ 
หุบเขาโอวาคุดานิ (น่ังกระเช้า) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท็ – ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน5) –  โอชิโนะ ฮักไก 

 โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า - โตเกยีว สกายทรี (ถ่ายภาพ) – ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ – อสิระช้อปป้ิง หรือ โตเกียวดีสนีย์แลนด์  
(จ่ายเพิม่ 2,200 บาท) - นาริตะ – วดันาริตะ - ช้อปป้ิงออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

 

พร้อมรับปลัก๊ส าหรับใช้ในญีปุ่่น / กระเป๋าล้อลาก / WIFI ON BUS 
 

ก าหนดการเดินทาง 2557   
 ตุลาคม  10-15** / 23-28** / 24-29** /31-5 พ.ย.**     

20.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช้ัน4ประตูที3่เคาน์เตอร์สาย
การบินไทย แถว D เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง 

23.30 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622  

07.00 น. ถึง ท่าอากาศยานคันไซประเทศญีปุ่่น จากน้ันน าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่น 
 น าท่านสู่ วดัโทไดจิ เดินทางสู่สวนกวางวดัโทไดจิหน่ึงในมรดกโลกของเมืองนาราสร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 
 743 หนา้วดัมีซุม้ประตูขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่นนัไดมงสร้างข้ึนใน ปี1199 มีเสาไม1้8ตน้รองรับโครงสร้าง 
 หลงัคาไมข้นาดใหญ่เป็นพิเศษซ่ึงจะมีลวดลายแกะสลกัจากงานไมท่ี้วจิิตรตระการตาเน่ืองจากรับอิทธิพล

จากสถาปัตยกรรมในยคุคามาคุระตวัอาคารของวดัเป็นวิหารไมท่ี้ถูกบนัทึกวา่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
เป็นวหิารท่ีประดิษฐานของหลวงพอ่โตหรือพระไวโรจนพุทธซ่ึงเป็น 1 ใน 5 พระธยานิพุทธเจา้ทั้งหา้ซ่ึง

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ อาหาร - / - / - 

วนัทีส่อง โอซาก้า - นารา – วดัโทไดจิ - เมืองเกยีวโต  
 ปราสาททองคินคะคุจิ – วดัคิโยมิสึ – นาโงย่า 

อาหาร - / เทีย่ง / เยน็ 
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เป็นพระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่สูงถึง 16 เมตร และมีน ้าหนกัรวมมากกวา่ 500 ตนัตวัวหิารไมแ้ห่งน้ีเคย
ถูกเพลิงไหมม้าแลว้คร้ังหน่ึง และไดมี้การบูรณะสร้างข้ึนใหม่อีกคร้ังแต่มีขนาดเล็กลงกวา่เดิมถึง 2 ใน 3 
เพลิดเพลินกบัการใหอ้าหารเหล่าฝงูกวางท่ีหาดูไดย้ากนบัร้อยท่ีอาศยัอยูภ่ายในวดัตามธรรมชาติ ซ่ึงชาว
ญ่ีปุ่นเช่ือวา่เป็นบริวารของเทพเจา้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต เมืองเก่าท่ีถูกพฒันาข้ึนหลงัก่อตั้งเฮยอ์นัเคียวในปี 794 และเป็นท่ีพกัอาศยั

ของพระจกัรพรรดิมากวา่1,000ปีเกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานจนไดรั้บการ
ประกาศใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานท่ีท่ีทรงคุณค่าใหเ้ป็นมรดกโลก และท่ีน่ีก็
มีสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และทิวทศัน์ทางธรรมชาติอนังดงามมากมายเป็นเมืองท่ีผูค้น
มากมายใหค้วามสนใจมาถ่ายท าภาพยนต ์อาทิ เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA 

 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาททองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ ปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของ     
โชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่งตระกลูอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา – อิคคิวซงั
ปราสาทน้ีสร้างข้ึนใหม่ในปีค.ศ. 1955 หลงัจากท่ีไดถู้กไฟไหมไ้ปเม่ือปี ค.ศ. 1950 ซ่ึงไดถ้อดแบบจ าลอง
โครงสร้างจากของจริงในยคุศตวรรษท่ี 14 ตวัอาคารมี 3 ชั้นตวัเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว อีก
จุดเด่นของปราสาทแห่งน้ีก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีล าธารน ้าใสสะอาด
ท าใหเ้กิดภาพสะทอ้นผวิน ้าแสนสวยราวภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมีสวนญ่ีปุ่น จดัแต่งไวอ้ยา่ง
สวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของปราสาทในมุมต่างๆ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ 
วดัน ้าใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่นเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุท่ีเรียกวา่"วดัน า้ใส" ก็เน่ืองมาจากมีน ้า
ศกัด์ิสิทธ์ิจากแม่น ้า 3 สายซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขาโดยมีความเช่ือกนัวา่หากไดด่ื้ม
น ้า3สายน้ีมีความเช่ือวา่หากเลือกด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด สายท่ีสอง
ร ่ ารวย มัง่คัง่ และสายท่ีสามแขง็แรงโดยใหท้่านเลือกด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือน้ีไดต้ามอธัยาศยั วดัคิ
โยมิสึแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 788(สมยันาระประมาณปี พ.ศ.1321)เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตวก์วนอิม11
พกัต ์หรือสร้างข้ึนมาก่อนท่ีเกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น วดัคิโยมิสึจึงไดรั้บการประกาศให้เป็น
มรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี และทางเดินข้ึนสู่วดัเรียกกนัวา่“ถนนสายกาน า้ชา”เน่ืองจากในอดีตเคย
มีร้านขายถว้ยชาเคร่ืองป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง ปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึกสไตลญ่ี์ปุ่น 
อาทิชุดกิโมโน ตุก๊ตาในชุดกิโมโน พดัสารพดัแบบ ร่ม เขม็กลดั  ท่ีติดตูเ้ยน็ เป็นตน้ขนมท่ีมีตวัอยา่งให้
ชิมก่อนตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ท่ีมีส่วนผสมของชาเขียว ของท่ีเก่ียวกบัศาสนา ความเช่ือจ าพวก
เคร่ืองราง และอ่ืนๆ อีกมากมาย น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมนาโงย่า คาสเซ้ิล หรือระดับเทยีบเท่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่านสู่สถานีนาโงย่า เพื่อทดลองข้ึนรถไฟด่วนชินคันเซ็น หรือ รถไฟหวักระสุนความเร็วสูงสุด

เฉล่ีย240ก.ม./ชม.สู่สถานีรถไฟมิกาว่าอนัโจ สถานีอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
  จากนั้นน าท่านชม “ทะเลสาบฮามานะโกะ” หรือ “ทะเลสาบปลาไหล” แหล่งเพาะพนัธ์ุปลาไหลท่ีใหญ่

ท่ีสุดเชิญท่านชม  พร้อมบนัทึกภาพความงามของทศันียภาพอนักวา้งไกลสุดสายตาจากจุดชมววิ 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางเพื่อเยีย่มชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ท่านสามารถเห็นความงดงาม

ของภูเขาไฟฟูจิไดห้ากทอ้งฟ้าสดใส   ใหท้่าน ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ  ล่องเรือโจรสลดั   ชมความ
งามของทะเลสาบอาชิ ซ่ึงเกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิท่ีตระหง่านท่ามกลางภูเขารายลอ้ม
ตดักบัพื้นน ้าในทะเลสาบระหวา่งท่ีเรือแล่นไป สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ยา่งงดงามงาม ท่ีน่ีในอีก
มุมหน่ึงของความงาม ท่านสามารถสัมผสัถึงทศันียภาพท่ีดุจดงัภาพวาด สะทอ้นลงสู่เบ้ืองน ้าลึก บนเรือ
ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัโจรสลดัไดด้ว้ย จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้า เพื่อเขา้สู่ หุบเขาโอวาคุดา
นิ  เพื่อชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนั เป็นบ่อน ้าแร่ท่ีสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดด้ว้ยความร้อนถึงเกือบ 100 องศา
เซลเซียส โดยเช่ือกนัวา่หากไดท้านไข่ด า 1 ฟอง ท าให้อายุยนืข้ึน 7 ปี     

 จากนั้นน าท่านสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย แหล่งรวมสินคา้
น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลกกบัเอา้ทเ์ลทท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น เพลิดเพลิน
กบัสินคา้ราคาไม่แพงไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ นาฬิกา กระเป๋า น ้าหอม และอีกมากมาย หลายหลายแบ
รนด์ดงั และพบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ สินคา้มากมายใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, 
Cynthia Rowley ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยีห่้อดงัไดท่ี้ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, 
Gap, Armanyฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, 
Longinesฯลฯรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ 

 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมฟูจิ โนโบ หรือเทยีบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมพเิศษ!!บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ 
 น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพือ่สุขภาพ และผวิพรรณทีด่ี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัทีส่าม นาโงย่า - รถไฟด่วนชินคันเซ็น – ทะเลสาบฮามานะ  
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ 
หุบเขาโอวาคุดานิ (น่ังกระเช้า) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท็ 

อาหาร เช้า / เทีย่ง / เยน็ 

วนัทีส่ี่ ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน5) – โอชิโนะ ฮักไก - โตเกยีว  
วดัอาซะกุซ่า - โตเกยีว สกายทรี (ถ่ายภาพ) – ช้อปป้ิงย่านชินจูก ุ

อาหาร เช้า / เทีย่ง / เยน็ 
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 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ
ญ่ีปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ใหทุ้กท่านไดร่้วมเก็บภาพถ่ายเป็นท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีถือไดว้า่มี
ความสวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่น  
(การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศหากอากาศไม่เอือ้อ านวย ทางบริษัทฯ ขอน าท่านชม
ววิสวยงามด้านล่างเพือ่ความปลอดภัยของทุกท่านเป็นส าคัญ)  

 น าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัเป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามท่ีสุดอีกจุด
หน่ึงซ่ึงเป็นท่ีไดรั้บความนิยม จากนกัทอ่งเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมากและท่ีน่ียงัมีบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิอนั
แสนบริสุทธ์ิซ่ึงเกิดจากน ้าฝนไหลผา่นดา้นบนภูเขาไฟฟูจิและผา่นเขา้มาภายใน และสุดทา้ยไหลลงสู่
ดา้นล่างซ่ึงใชเ้วลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซ่ึงน ้าในบ่อน้ีชาวบา้นเช่ือกนัวา่ถา้น ามาด่ืมนอกจาก จะไดค้วาม
สดช่ืนจากการล้ิมรสน ้าอนัสะอาดบริสุทธ์ิแลว้ ยงัจะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรงและจะมีโชคดีอีกดว้ยท่ีน่ีท่าน
สามารถซ้ือของท่ีระลึกจากร้านคา้ท่ีตั้งอยูภ่ายในบริเวณน้ีอยา่งเพลิดเพลินสุขส าราญ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกยีว เมืองหลวงปัจจุบนัท่ีเตม็ไปดว้ยความทนัสมยัของเทคโนโลย ีและ

วฒันธรรมแบบดั้งเดิมท่ีผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั จากนั้นน าท่านสู่ วดัอาซากุซะ คันนอน หรือวดัเซน
โซจิวดัท่ีมีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียวมีลกัษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกท่ีเรียกวา่ Kaminarimon 
(ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลางประตูมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยูมี่รูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและ
เทพเจา้สายลมท าหนา้ท่ีเป็นทวารบาล อยูส่องขา้งประตูจากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั เป็น
ถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกวา่Nakamiseสองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญ่ีปุ่น อาทิ 
ชุดยกูะตะ พดัดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของท่ีระลึกของญ่ีปุ่นทุกชนิด ขนมญ่ีปุ่น ไอศรีม 
และอีกมากมาย และเม่ือผา่นประตูหลกั Hozomonเขา้มาก็จะถึงลานดา้นหนา้ ตรงกลางลานจะมีกระถาง
ธูปปักอยูข่า้งกระถางมีท่ีลา้งมือคลา้ยกบัวา่ใหช้ าระร่างกายให ้ บริสุทธ์ิก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ 
คนญ่ีปุ่นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวัดว้ยเช่ือวา่จะช่วยใหสุ้ขภาพแขง็แรง, สติปัญญาดี, เงินทอง
ไหลเขา้กระเป๋าจากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัท่ีโอ่อ่าและสงบเงียบ ดา้นขา้งอารามเป็นเจดีย ์ 5 ชั้นและ
ศาลเจา้ซ่ึงสร้างข้ึนโดย โชกุนโตกุกาวา่ อิเอมิทซึ ในศตวรรษท่ี 17 พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บภาพโตเกยีว 
สกายทรี (ด้านนอก) หรือ ท่ีเรียกวา่The New Tokyo Tower แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวสุดยอด
สถาปัตยกรรมท่ีมีความสูงถึง 634 เมตรณเมืองโตเกียวมหานครท่ีมีความเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก 
โดยภายใน โตเกียวสกายทรี มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันเช่นตึกส่งสัญญาณคล่ืนโทรทศัน์แบบดิ
จิตลั, วทิย,ุ ระบบเครือข่ายไร้สาย, หอ้งส่งสัญญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นท่ีเพื่อการคา้, และจุดชมววิ 2
ระดบัอยูท่ี่ความสูง 350 เมตร  และ450 เมตร    
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 จากนั้นน าท่าน อสิระช้อปป้ิงย่านดังชินจูกุ แหล่งรวมหา้งร้านดงั อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI, 
MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวมสินคา้ทุก
ชนิด ท่ีท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ี ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์
นาฬิกา น ้าหอม สินคา้มียีห่อ้ (แบรนดช์ั้นน าต่างๆ) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง สินคา้มือสองและยงัรวมไปถึง
แหล่งบนัเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายดว้ยพร้อมน าท่านชอ้ปป้ิงร้าน 100 เยนท่ีรวบรวม
สินคา้ตั้งแต่ขนม อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองเขียน เคร่ืองครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของ
กระจุกกระจิกน่ารักสไตล์ญ่ีปุ่น และอีกมากมายท่ีราคาเพียง 100 เยน... อิสระซ้ือของฝากกนัตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมชินจูกุ วอชิงตัน หรือเทยีบเท่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่าน อสิระช้อปป้ิงในเมืองโตเกยีว โดยไกดผ์ูช้  านาญเส้นทางจะคอยแนะน าแหล่งชอ้ปป้ิง

ใหก้บัท่าน หรือ เลอืกเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
  

  หากท่านใดต้องการ  เข้า สวนสนุกโตเกยีวดิสนีย์แลนด์  จ่ายเพิม่ท่านละ 2,200 บาท          
                        ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง*** 

 

 โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ดว้ยทุนสร้างกวา่ 600 ลา้นเหรียญ ไดเ้สกดินแดนในฝันของเด็กๆ และผูใ้หญ่น้ีข้ึนมา 
 ดินแดนแห่งโลกจินตนาการกบัการ์ตูนของวอลดิสนีย ์ ท่ีมาปรากฎโฉม โชวค์วามน่ารักกนัท่ีน่ีทุกวนั 
อาทิ มิกก้ี มินน่ี เมาส์ โดนลัดกัก ์ พร้อมใหท้่านไดเ้ก็บประสบการณ์อนัแสนประทบัใจกบัการถ่ายรูปคู่
กบัตวัการ์ตูนดงั และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นสุดระทึก โดยโตเกียวดิสนียแ์ลนดถู์กแบ่งเป็น 7 โซน คือ
1.โซน World Bazaar โซนน้ีส่วนมากเป็นร้านขายของท่ีระลึก ขนมของดิสนีย ์ ใหท้่านเลือกซ้ือของฝาก
กนัแบบไม่อั้น, 2.โซน Adventure land โซนตะลุยป่าเคร่ืองเล่นท่ีแนะน า คือ Pirate of the Caribbean,       
3.โซน Western land โซนดินแดนแห่งโลกตะวนัตก เคร่ืองเล่นท่ีแนะน าคือ Big Thunder Mountain,4.
โซน Critter Country เคร่ืองเล่นท่ีแนะน า คือ Splash Mountain 5.โซน Fantasy land ดินแดนแห่งเทพ
นิยาย เคร่ืองเล่นท่ีแนะน า คือ Haunted Mansion, Pooh ‘s Hunny Hunt, Peter Pan’s Flight, 6.โซน 
Toontownดินแดนตวัการ์ตูนดิสนีย,์ 7.โซน Tomorrow land ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space Mountain, 
Buzz Light year’s Astro Blasters และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศัย 

วนัที่ห้า อสิระช้อปป้ิง หรือ โตเกียวดีสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิม่ 2,200 บาท)  - นาริตะ อาหาร เช้า / - / เยน็ 
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บ่าย ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงในเมืองโตเกียว หรือ สนุกสนานทา้ทายความมนัส์ และอิสระกบัการ 
ชอ้ปป้ิงในสวนสนุกดิสนียแ์ลนดก์นัอยา่งต่อเน่ือง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมนาริตะ การ์เด้น หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก นาริตะ – วดันาริตะ – ช้อปป้ิงออิอน  - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ อาหาร เช้า / - / - 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วดันาริตะ เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงและผูค้นใหค้วามเคารพนบัถือ มาสักการะมากกวา่ 10 

ลา้นคนต่อปี วดัแห่งน้ีสร้างเสร็จเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ปีค.ศ. 940 จุดเด่นของวดัน้ี คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ 
ซ่ึงเป็นเทพระดบัสูงของลทัธิชินกอน แกะสลกัถวายโดย โคโบไดชิ ตามค าสั่งของจกัรพรรดิซากะ  

 ใหท้่าน อสิระกบัย่านช้อปป้ิง ของเมืองนาริตะ กบัหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัหา้ง ออิอน แหล่งใหญ่รวบรวม
สินคา้หลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่น าสมยั กระเป๋ารองเทา้ เคร่ืองส าอาง ของท่ี
ระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และท่ีน่ียงัมีร้าน 100 เยน สินคา้ดีราคาถูกอีกดว้ย  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศัย 
บ่าย ใหท้่านอิสระในการเลือกซ้ือของฝาก และสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่นก่อนกลบักรุงเทพฯ  
 ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
17.25 น. เหิรฟ้าเพื่อกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 
  

ก าหนดการเดินทาง 2557   
 ตุลาคม  10-15** / 23-28** / 24-29** / 31-5 พ.ย.**    
 

อตัราค่าบริการ รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ 59,900 38,900 

เด็กมเีตียง 56,900 36,900 

 เด็กไม่มเีตียง 50,900 31,900 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่อกีท่านละ 7,900 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป 
***หากมผู้ีเดินทางไม่ถงึ 30ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 



 

GG_GOAL JAPAN COOL ROUTE IN AUTUMN 6 D 4 N BY_TG   7 

 

 

 

                
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่16 ม.ิย. 2557 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสาย

การบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
 

 
 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต 
  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น  
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจากรายการท่ี

ทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 

 

 

 

1. กรุณาส ารองท่ีนัง่ พร้อมมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ 
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หากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดือนเมษายน มดัจ าค่าทวัร์ท่านละ 15,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 
21 วนัท าการ 
 

 
 
        
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-30 วนั   หกัค่ามดัจ า  10,000 บาท และ 15,000 บาท ในช่วงปีใหม่ และเมษายน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  10-15 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    4-9  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-3  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 


 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 


เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั
    กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 


ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า(Porter)
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   ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
  กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
  ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็น
ปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเดินทาง   เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย  หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมือง
หา้มเดินทาง  
 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกั
อยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 

 


