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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ THAI LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 
 

วนัทีส่อง นารติะ – วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามเิซ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี – สวนโชวะคะแนน - 

หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 
01.00 น. เหริฟ้าสู่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL300 

(บรกิารอาหารวา่งบนเครือ่ง) 
 

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ ัง่ 
เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีการบรกิารทุกทีน่ ัง่  

** ไมร่วมคา่หูฟังบนเครือ่งทา่นละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใ้ชข้ากลบัได ้** 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
**หมายเหตุ : ประเภทของเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามประกาศของทางสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้** 

 

 
 
09.10 น.   เดนิทางถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ น าท่าน เก็บภาพ

ประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว

สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สุดในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งนี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้ง

ทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่นอ้ย  
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น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอ
พรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ

ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
 

 
 

หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัด

แห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาดสดุแสนอร่อย  
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นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแกข่องญี่ปุ่นแลว้ ถนนชอ้ปป้ิงนาคามเิซก็ยังเป็นถนนช ้

อปป้ิงทีม่ีชือ่เสยีงของวัดอกีดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ขีนมขึน้ชือ่ของวัดไดอ้ย่างไร ขนาดองคจ์ักรพรรดิย์ัง
รับส่ังคนสนิทใหม้าซือ้ที่นี่!!! เมนูนั้นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดัง้เดมิของญี่ปุ่น บางคน

อาจจะเขา้ใจผดิว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จรงิๆแลว้คือขนมปังอบแลว้ยดา้นบนมีลายแตกๆ 
ซึง่เหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชือ่ “เมล่อนปัง” น่ันเอง ซึง่ปกตกิ็จะหาทานไดท้ั่วไป
แมก้ระทั่งในรา้นสะดวกซือ้ต่างๆ แต่ที่ข ึน้ชื่อก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อน

ปังรสดัง้เดมิและซอฟครมีหลากรส ที่รา้นนี้จะท าใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบ
นอกนุ่มใน หวานก าลังดีซึ่งเป็นเมนูแนะน าที่มาถึงวัดอาซากุสะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลย
ทเีดยีว 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนโชวะคเินน ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี ของ
จักรพรรดโิชวะ มขีนาดใหญ่ถงึ 16,300 เอเคอร ์ภายในแบ่งโซนออกเป็น 2-3 สวน โดยเชือ่มต่อกัน

ดว้ยเสน้ทางส าหรับเดนิเทา้และจักรยาน โดยทุกท่านจะไดช้มตน้กงิโกะและตน้เมเป้ิลลอ้มรอบสวน
ญีปุ่่น ทีม่สีเีหลอืงอร่ามและแดงอวดโฉมทั่วทัง้พืน้ที ่(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  
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หมายเหตุ : กรณีใบแป๊ะก๊วยไม่เปลีย่นสหีรอืล่วงหล่นหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลี่ยน
โปรแกรมทัวร ์โดยน าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพื่อ

อทุศิและเป็นที่สถติวญิญาณขององคส์มเด็จพระจักรพรรดเิมจิ ซึง่เป็นจักรพรรดทิี่มีความส าคัญกับ
ประเทศญีปุ่่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และไดรั้บความเคารพจากชาวญีปุ่่นยุคปัจจุบันมากทีส่ดุ 
จากนั้นน าท่าน เดนิทางสู ่หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค ใหท้่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิุทธิจ์ากภูเขา

ไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคือ
กลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และ
ไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิี่มใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวก

ว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่านอ้งปลาไม่หนาว
สะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอณุหภูมใินน ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้า
ผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และที่ส าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอ

ทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 
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 ขึน้ชือ่ว่ามาหมู่บา้นแหล่งน ้าบรสิุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจทิัง้ที จะไม่มีเมนูทานเล่นรสเลศิไดอ้ย่างไรกัน 
เมื่อท่านมาถึงหมู่บา้นโอชโินะฮัคไค ที่เต็มเป่ียมไปดว้ยอากาศบริสุทธิ์แลว้ ภายในหมู่บา้นยังมี
รา้นคา้ขายของที่ระลึกซึ่งเป็นสนิคา้โอท็อปของหมู่บา้นและบริเวณหมู่บา้นยังรายลอ้มไปดว้ย
รา้นอาหารทานเล่นต่างๆมากมาย ส าหรับเมนูทีแ่นะน านี้มชีือ่เรยีกว่า “ยากคิุซะโมจ”ิ เป็นแป้งเนื้อนุ่ม

สเีขยีว ซึง่ท ามาจากใบโยะโมะง ิเป็นพืชสมุนไพรของญี่ปุ่น สอดดว้ยไสถ่ั้วแดงบด ย่างบนเตาถ่าน 
หอมกรุ่น ทานรอ้นๆกับอากาศหนาวๆ รับรองว่าฟินสดุ 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีา

ปูยกัษ์ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาตปูิพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่นอย่างจุใจ หลงัอาหารใหท้่านได้
ผอ่นคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม
และช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที ่5) - ศาลเจา้โคมติาเคะ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - อุโมงคเ์มเป้ิล โมมจิ ิ

ไคโร  -  ดวิตีฟ้ร ี   
            ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ  ิที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้
กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟที่

ไดช้ื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญีปุ่่น  

 
 

นอกจากนี้ดา้นหลังยังมี ศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธิ
ชนิโต เป็นที่สัการะบูชาและอธฐิานขอพร อีกทัง้ยังเป็นที่ส าหรับ

บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชือ่ว่าทีบ่รเิวณโดยรอบของฟูจซัิง
ชัน้ 5 นี้ ถูกเรียกว่า “สวนของท่านเทนกุโดยมีความเชื่อว่าที่นี่มี
ท่านเทนกปุกครองอยู่น่ันเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบัติ

ของท่านเทนกุหลงเหลอือยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่
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มีน ้าหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึง่ในสมัยก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กัน
มากมาย เป็นตน้ 

 ส าหรับท่านที่หลงใหลในกลิน่หอมกรุ่นของกาแฟนั้น บรเิวณดา้นหนา้ภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่
กาแฟไวบ้ริการทุกๆท่านใหใ้ชบ้ริการไวด้ื่มด ่ารสชาติกาแฟพรอ้มชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่าง

เพลดิเพลนิ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของฝากผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟูจซิึง่มีบรกิารอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจทิี่
เดยีวหาไม่ไดจ้ากทีไ่หนอกีแลว้ อาทเิชน่ โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟจู ิอันลมิเิต็ด , น ้าแร่ธรรมชาติ
ภูเขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 

 
น าท่านเยี่ยมชม พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟจูิ และใหท้่านไดสั้มผัส
กับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่น จากนัน้อสิระให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
บา่ย น าท่านเดนิทางชม อุโมงคใ์บเมเป้ิล โมมจิ ิไคโร เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นทีส่วยงามบรเิวณ

ทะเลสาบคาวากชูโิกะ ซึง่มตีน้เมเป้ิลอยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน ้าทีเ่ปลีย่นสทีัง้สสีม้และสแีดง ใบที่

แหง้แลว้ก็จะร่วงหล่นลงทีค่ลองน ้า ท าใหท้ัง้ดา้นบนและดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จงึดู
เหมอืนกับเป็นอโุมงคใ์บเมเป้ิลทีส่วยงามมาก** ซึง่โดยปกตอิโุมงคใ์บเมเป้ิลจะเริม่บานในชว่ง

ปลายเดอืนตุลาคม-ปลายพฤศจกิายนของทุกปี (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)** 

 
 

หมายเหตุ: หากอุโมงคเ์มเป้ิล ใบไมเ้ปลี่ยนสไีม่มีแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับโปรแกรม
เที่ยว โดยน าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังที่ ชซิุย เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และ

สนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคช่ันเสือ้ผา้ใหม่ล่าสุด อาท ิMK MICHEL KLEIN, 
MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู

อย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท า้แฟ ช่ัน HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้นคา้ปลอด

ภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ย่านชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ
จับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์

กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหล่า
บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกว่า
บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอย่างด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  

หรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, 
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กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือ
เลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 
REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  

 
 
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ -  สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- น า้ตกเคงอ่น - ออิอน 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสาน
ของ “โทกงุาวะ อเิอยะส”ุ โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและ
ปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเ้ลื่อมใส ชมเจดีย ์5 ชัน้ สถานที่รวบรวมพระธรรมค าสอน 

บทสวดมนต ์และสิง่ของมคี่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล ้าค่าที่มมีากกว่า 5,000 ชิน้ 
แลว้ตื่นตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญในแง่ประวัตศิาสตร์ศลิป์ของ
ญีปุ่่นและยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีงของประทศญีปุ่่น  
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ศาลเจา้โทโชก ุเป็นทีท่ีม่สีถาปัตยกรรมวจิติรงดงามมาก  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ซุม้โยเมมง ทีป่ระดับประดาดว้ยสงิหแ์ละมังกรในท่วงท่าและ

ลลีาที่ต่างกันอย่างมากมาย  ตัวเสาท าจากไมเ้คยากริองรับน ้าหนัก 
12 ตน้ โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรชัน้สูงเท่านั้นที่สามารถผ่านเขา้
ออกประตูนี้ไดแ้ต่ตอ้งทิ้งดาบไวด้า้นนอกเสียก่อนตามธรรมเนียม

ดา้นความปลอดภัยส าหรับงานไมแ้กะสลักที่มีคุณค่าทางดา้น
ประวัตศิาสตร ์ของศาลเจา้โทโชกุ คือ งานแกะสลักปรศินาธรรม รูป
ลงิปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การดู การฟัง 

และการพูดในสิง่ทีไ่ม่ด ีซึง่ปรศินาาธรรมนี้ไดรั้บอทิธพิลมาจากลัทธเิต๋า ซึง่เป็นการผสมผสานทีเ่ขา้
กันอย่างลงตัวของลัทธเิต๋า และศาสนาชนิโต 
นอกจากนี้ทีค่านในฉนวนทางเดนิจะมรูีปสัตวอ์กีหนึง่รูปที่โด่งดัง ก็คอื รูปแมวหลับ ที่ดูเหมอืนแมวนี้

ก าลังนอนหลับ แต่แทจ้รงิแลว้แมวตัวที่เห็นนี้ไม่ไดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก้็ต่อเมื่อเดนิไปที่ดา้นหลังของ
ภาพแมวหลับนี้  แลว้จะไดเ้ห็นรูปนกกระจอกทีก่ าลังตืน่ตระหนกอยู่คู่หนึง่ แผ่นภาพแกะสลักนี้สือ่ถงึ
ว่ารัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยู่นี้  ในความจรงิเป็นแมวที่พรอ้มจะกระโดดตระ

ครุบนกอยู่  หากแว่นแควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะบดขยีใ้นทันที  ท ัง้นีย้งัมี
ประตมิากรรมทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั, 
แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตาม

อธัยาศยั 
 

 
 จากนัน้น าท่านผ่านชม  สะพานชนิเคยีว ซึง่เป็นของศาลเจา้ฟทูาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่

สวยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่นร่วมกับสะพานคนิไตเคียว ทีอ่วิาคูนกิับสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช,ิ โอสึ
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ก ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้มแม่น ้าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หล่งมรดกโลก 
ชือ่ว่าสะพานชนิเคียว หรือ สะพานอสรพิษคู่ มีความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดับน ้า
ประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมีเสาหนิ รองรับน ้าหนัก ซึง่เป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

ของบรรดาสะพานไมข้องญี่ปุ่น ทาดว้ยสแีดง สมัยก่อนสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรอืเชือ้พระ
วงศเ์ท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ 

 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการ

ระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ ปุ่น เหนือ
ระดับน ้าทะเล 1,270 เมตร ท าใหอ้ากาศทีน่ี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไมร่้วง ซึง่อาจจะมีลม
พัด ท าใหรู้ส้กึหนาวมากขึน้ ควรเตรยีมเสือ้หนาวและเสือ้กันลมมาใหพ้รอ้ม) เพลดิเพลนิกับการน่ัง

ชมววิบนรถบัสที่ข ึน้เขาสูงชันและโคง้หักศอกอันเป็นความมหัศจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแต่ละโคง้
จะมชีือ่โคง้เป็นของตัวเอง 
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จากนั้นน าท่านชม น า้ตกเคง่อน ที่เป็นน ้าตกสูงราว 100 เมตร ที่สายน ้าตกลงมาจากหนา้ผาสูง

กระทบลงในแอ่งน ้าเบือ้งล่าง โดยเฉพาะสายน ้าท่ามกลางใบไมส้แีดงยิง่แปลกตาและน่าดูยิง่ข ึน้ไป
อกีโดยบรเิวณรอบทะเลสาบมีเสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตเิพือ่ชมความงามของฤดูกาลทีก่ าลังผลัด

ใบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทท์่านละ 550 เยน) 
 

 
 

 น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝาก
กอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีว

สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย   
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  นารติะ - สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

11.00 น. เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที่ยวบนิที่ SL301 (บรกิารอาหารว่าง

บนเครือ่ง) 
16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

☺☺☺☺ ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ☺☺☺☺ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

 
 

พกัเดีย่วเพิม่ 
 

 

26 – 30 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 

27 – 31 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 25,999 8,000 
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 25,999 8,000 
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 25,999 8,000 
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 25,999 8,000 
01 – 05 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
02 – 06 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
03 – 07 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 
04 – 08 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 
05 – 09 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
06 – 10 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
07 – 11 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
08 – 12 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
09 – 13 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
10 – 14 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 
11 – 15 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 
12 – 16 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
13 – 17 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
14 – 18 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
15 – 19 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
16 – 20 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
17 – 21 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 
18 – 22 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 
19 – 23 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
20 – 24 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
21 – 25 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
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22 – 26 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
23 – 27 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 
24 – 28 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 

 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมผูีโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ า

ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ั๋วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี
น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น 
เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทาง
ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

ค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัย้ิมทวัร ์ชื่อบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขท่ี  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขท่ี  845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลข

โทรศพัทต์ิดต่อกลบัระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำท่ีไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / 

rakyimtour / rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / 

suksiritrip   

หรืออีเมลล ์E-Mail:rakyimtour@gmail.com 

2. ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่

ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***
ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเที่ยว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
1. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบรกิาร

ทัง้หมด   
2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
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3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวี
ซา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่

มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการ

บนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิิตรต่อชิน้ 
และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. ประเทศญีปุ่่น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อที่จะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน

อัตราทีส่งูมาก 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


