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ทัวร์ญ่ีปุน่ โตเกียว ฟจิู ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต 6 วัน 3 คืน
เดือน กันยายน 60 โดยการบินไทย

 ไฮไลท์ทริป

TAKAYAMA PROMOTION

 สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ เมืองทาคายาม่า  เม่ืองสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
ชม ปราสาทมัตสึโมโต้ สัญลักษณ์ของเมือง 
ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหบุเขา
ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาร ิ ท่ีมีเสาโทรอิิสีแดงเรยีงกันอย่างสวยงาม
ผ่อนคลาย แช่น้ำแรอ่อนเซ็น 
บุฟเฟ่ต์เมนขูาปูยักษ์ อิ่มไม่อ้ัน
น้ำดื่มท่ีญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

 ราคา

กำหนดวันเดินทางเดือนกันยายน 60 ราคา : คน

วันท่ี  27 กย. - 02 ตค.  39,900.-

เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 37,900.-

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000.-

ไม่ใช้ต๋ัวเครือ่งบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ ใหญ่) 14,000.-



 รายละเอียด

วันท่ี 1
ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ

การเดินทาง ช่วงค่ำ
19.30 น.   พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ส่วนผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก
ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าท่ี
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนข้ึนเครือ่ง

22.45 น.   เหนิฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 682

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

วันท่ี 2
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทร ี- ยา่นชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ันกิจกรรม

การเดินทาง ช่วงเช้า
06.55 น.   เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว
เดินทางต่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ 

ช่วงบ่าย
เดินทางชมความงามภูเขาไฟฟูจิ และโอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำท่ีเกิดจากการละลายของหมิะบนภูเขาไฟฟูจิ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดท่ีได้ชื่อว่าเป็นวัดท่ีมีความศักดิ์ สิทธ ิ์
และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหง่หนึง่ในกรงุโตเกียว
ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์  ขนาด 5.5 เซนติเมตร
ซึ่งมักจะมีผู้ คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิรมิงคลตลอดท้ังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีต้ังของโคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร  ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ
ประตูทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของวัด ท่ีมี ชื่อว่าประตูฟ้าคำรณ  

และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซ
ซึ่งเป็นท่ีต้ังของร้านค้าขายของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ีระลึก
ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็นของฝากของท่ีระลึก

นำทุกท่านถ่ายรปูคู่กับ แลนด์มาร์กแหง่ใหม่ของกรงุโตเกียว ณ รมิแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
 หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บรกิารเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้ มีความสูง 634
เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์
ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร

ทิวทัศน์ท่ีดูจาก หอคอยโตเกียวสกายทรี
ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเหน็ได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

สู่ ย่านชินจูกุ ย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนึง่ของกรงุโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของ
เป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้ คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนยิมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
อาทิ เครือ่งใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรปู, นาฬกิา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครือ่งสำอาง เป็นต้น
อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้าตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย
นำข้ึนสู่  ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีต้ังตระหง่านอยู่เหนอืเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล
นำท่านข้ึนชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบรเิวณ ช้ัน 5 ของภูเขาไฟฟูจิ
(หรอืช้ันสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนญุาตให้ข้ึนได้ในวันน้ันๆ)
เพื่อชมทัศนยีภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ีสามารถมองเหน็ทะเลสาบท้ังห้ากระจายอยู่โดยรอบ 

เดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำท่ีเกิดจากการละลายของหมิะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใช้เวลาอันยาวนาน
ในการไหลลงมาสู่พื้ นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังน้ันน้ำท่ีอยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำท่ีใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี
1985 สถานท่ีแหง่นี้ ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญี่ปุ่น อีกด้วย  

ช่วงค่ำ
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพักแห่งนี้  ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร ่หรอื เรยีกอีกอย่างว่าออนนเซ็น
เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน้ำแร ่จะทำให้ เลือดลมดี,ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเม่ือยล้า
และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกด้วย

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย

มื้ อเย็น
ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์  แบบไม่อ้ัน

ท่ีพัก  TOMINOKO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 2
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทร ี- ยา่นชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ันกิจกรรม



วันท่ี 3
ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ - ไรว่าซาบิ - สถานรีถไฟมัตสึโมโต้

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ด้านนอก
และอิสระจับจ่ายของม่ีระลึกท่ี ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ไรว่าซาบิ ชิมไอศกรมีรสวาซาบิ และเดินทางสู่ย่านร้านค้าบรเิวณหน้า
สถานรีถไฟมัตสึโมโต้

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมปราสาทมัตสึโมโต้  ชมด้านนอก สัญลักษณ์ของเมือง
และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญี่ปุ่น
ท่ีสามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง
ท่ีทาด้วยสีดำสนทิทำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ 

ให้ท่านช้อปป้ิงซื้ อของท่ีระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนดิ
ท่ีถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะบรเิวณใกล้กับปราสาท
ทียังคงลักษณะบ้านเรอืนและสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี
ทำให้ได้บรรยากาศท่ีเหมาะแก่การถ่ายรปูไว้เป็นท่ีละลึกอย่างย่ิง

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ไร่วาซาบิ ตื่นตาตื่นใจกับ ต้นวาซาบิ มากมาย
พร้อมเรยีนรู้ ถึงข้ันตอนการเพาะปลูกและการนำมาทำเป็นอาหาร
ท่านสามารถเลือกซื้ อขนมและของท่ีระลึกท่ีทำมาจากวาซาบิสดๆ หรอืจะเลือกชิม
ไอศกรีมรสวาซาบิ รสชาติด้ังเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้ เท่าน้ัน
อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย

นำท่านสู่ย่าน ร้านค้าบริเวณหน้าสถานีรถไฟมัตสึโมโต้  มีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย
ท้ังขายของท่ีระลึกและขนมท่ีมีจำหนา่ยเฉพาะในจังหวัดนากาโนห่รอืมัตสึโมโต้เท่าน้ัน
นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร มากมาย ท้ังอาหารญี่ปุ่น อาหารจีน อาหารเกาหลี
ร้านขายข้าวแกงกะหรี ่ร้านข้าวหน้าเนื้ อ แฮมเบอร์เกอร์
เป็นต้น และห้างสรรพสินค้าอยู่หลายแหง่ อย่างเช่นห้างมิโดรซึิ่งอยู่ติดกับสถานรีถไฟ
ช้ันล่างสุดและช้ันบนสุดของห้างมิโดริ
จะมีร้านขายของท่ีระลึกและขนมของฝากจำหนา่ยมากมาย

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก  ROUTE-INN HOTEL MATSUMOTO หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 4
คามิโคจิ - ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ยา่นซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -
ออิอนพลาซ่า



การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่ คามิโคจิ นับได้ว่าเป็นสถานท่ีพักผ่อนท่ีมีชื่อเสียง
 เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของสะพานคัปปะบาชิ  และชมจวนผู้ ว่าแหง่เมืองทาคายามาในอดีต

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ และช้อป้ิงท่ีอิออนพลาซ่า

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ คามิโคจิ  นับได้ว่าเป็นสถานท่ีพักผ่อนท่ีมีชื่อเสียงอย่างย่ิง
ด้วยทัศนยีภาพงดงามท่ีธรรมชาติได้สรรสร้างข้ึน
และได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานท่ีพักตากอากาศ ซึ่ง ณ
ท่ีแหง่นี้ ในสมัยก่อนยังไม่เป็นท่ีรู้ จักกันอย่างแพรห่ลายนัก กระท่ังปลายครสิต์ศตวรรษท่ี 19
มิชชันนารชีาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน
ได้ค้นพบสถานท่ีแหง่นี้ และได้เขียนแนะนำเมืองคามิโคจิในหนังสือของเขา
จนกระท่ังปัจจุบันจึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง 

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ สะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโคจิท่ีทอดข้ามแม่น้ำอะซึสะ
เป็นสะพานแขวนท่ีทำจากไม้ หากยืนบนสะพานจะสามารถมองเหน็เทือกเขายะเกะตะเกะ
และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนอืสวยงามมาก 

ชม ตลาดเช้าทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเกษตรกรทียังคงอนรัุกษ์วิถี ชีวิต
 และความเป็นอยู่เม่ือสมัยเอโดะกว่า 300 ปี อย่างดีย่ิง โดย เหล่า เกษตรกร ยังคงอนรัุกษ์
แต่งกาย แบบพื้ นเมืองด้ังเดิม นำสินค้าผลิต ผลพืชไร,่ ไม้ดอก, ผัก, ผลไม้ และ
ผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี้  ยังนำ อาหารพื้ นเมืองปรงุสดๆ รสยอดเย่ียม
รวมถึงของท่ีระลึกเมืองทาคายาม่า นำมาจำหนา่ยโดยตรงในราคาถูก เป็นกันเอง

เดินทางสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรอื จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต
 ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน  เป็นท้ังท่ีทำงาน และท่ีอยู่อาศัยของผู้ ว่าราชการจังหวัดฮดิะ
เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรอืกว่า 300
ปีท่ีแล้ว

ให้ท่านเลือกชมและซื้ อสินค้าพื้ นเมือง ณ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรอืน
และร้านค้านา่รักๆ ท่ียังคงอนรัุกษ์รปูแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะกว่า 300
ปีก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันนา่ประทับใจ

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ นำท่านชมสถานท่ีพิเศษสุด
ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านท่ีได้รับเลือกจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุร ิ
ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นด้ังเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ
ตามรปูแบบของบ้านท่ีหลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือท่ีพนมเข้าหากัน
ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10
เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างข้ึนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว
แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะท่ีตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

อิสระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้านแหง่นี้  ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

เดินทางสู่  อิออนพลาซ่า ศูนย์รวมแหง่สินค้านานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม้
และอาหารนานาชนดิในซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย 

วันท่ี 4
คามิโคจิ - ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ยา่นซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -
ออิอนพลาซ่า



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก  HIKONE VIEW HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 4
คามิโคจิ - ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ยา่นซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -
ออิอนพลาซ่า

วันท่ี 5
ปราสาททองคินคาคุจิ - สถานรีถไฟเกียวโต - ศาลเจ้าฟูจิมิ อนิาร ิ- ยา่นกิอองมาจิ
มิสอุ ิแจ๊สดรมี เอ้าท์เล็ต 

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านเข้าสู่ ปราสาททอง และเดินทางต่อยัง สถานรีถไฟเกียวโต

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาร ิและช้อปป้ิง ซื้ อของท่ีระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนดิท่ี ย่านกิอองมาจิ ย่านเก่าแก่ของ เมืองเกียวโต 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านเข้าสู่ ปราสาททอง หรอืเรียกกันว่า คินคาคุจิ
ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ต้ังตระหง่านกลางสระน้ำ
โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณท่ีได้รับการดูแลและอนรัุกษ์ไว้อย่างดีเย่ียม
ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึง่หลัง
ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

เดินทางสู่ สถานีรถไฟเกียวโต ท่ีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเกียวโต อีกท้ังย่านการค้าในกรงุเกียวโต
ซึ่งภายในตัวอาคารของสถานเีป็นห้างสรรพสินค้าท่ีรวบรวมร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหาร ขนม ของฝาก
และของแบรนด์เนมต่างๆมากมาย จุดเด่นของสถานเีกียวโตท่ีดูใหญ่โตอีกอย่างหนึง่คือ
สวนขนาดย่อมท่ีช้ันบนสุดสามารถมองเหน็วิวของเมืองเกียวโตท่ีสวยงาม

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ
หรอืท่ีคนไทยชอบเรยีกกันว่าศาลเจ้าแดงหรอืศาลเจ้าจิ้ งจอก เป็นศาลเจ้าชินโต(Shinto)ท่ีมีความสำคัญแหง่หนึง่ของเมืองเกียวโต(Kyoto)
มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทรอิิ (Torii Gate) หรอืเสาประตูสีแดงท่ีเรยีงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหม่ืนต้นจนเป็นทางเดินได้ท่ัวท้ัง
ภูเขาอินาร ิท่ีผู้ คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักสิทธ์ โดยเทพอินารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว
รวมไปถึงพืชผลไรน่าต่างๆ และมักจะมีจิ้ งจอกเป็น สัตว์คู่กาย บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงรา่งเป็นจิ้ งจอก
จึงสามารถพบเหน็รปูป้ันจิ้ งจอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแหง่นี้ มีความเก่าแก่มากถูกสร้างข้ึนต้ังแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก
คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรอืกว่าพันปีมาแล้ว 

ช้อปป้ิง ซื้ อของท่ีระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนดิท่ี ย่านกิอองมาจิ ย่านเก่าแก่ของ
เมืองเกียวโต ทียังคงลักษณะบ้านเรอืนและสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี
ทำให้ได้บรรยากาศท่ีเหมาะแก่การถ่ายรปูไว้เป็นท่ีละลึกอย่างย่ิง

เดินทางสู่ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็น Outlet Malll ด้วยพื้ นท่ีกว่า 39,300 ตารางเมตร
ท่ีนีจึ่งรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมช้ันนำและร้านอาหารญี่ปุ่น ท่ีมีชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ ก็จะมีส่วนนัง่พักเท้า
นัง่พักผ่อนหลังเดินช้อปป้ิงมาเหนือ่ยๆ กว่า 200 ท่ีนัง่
ให้ท่านได้ซื้ อสินค้ามากมายในราคาลดพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับ

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย

มื้ อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

วันท่ี 5
ปราสาททองคินคาคุจิ - สถานรีถไฟเกียวโต - ศาลเจ้าฟูจิมิ อนิาร ิ- ยา่นกิอองมาจิ
มิสอุ ิแจ๊สดรมี เอ้าท์เล็ต 

วันท่ี 6
สนามบินนาโกยา่ - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงค่ำ
00.30 น.      เหนิฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647

04.30 น.      เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม



[เงื่อนไข]

อัตราค่าบรกิารนี้ รวม

ต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ช้ันทัศนาจร)
ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่ตามรายการทัวร์
ค่าธรรมเนยีมน้ำมันท่ีสายการบินเรยีกเก็บ (คำนวณ ณ วันท่ี 7/6/2559)
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมท่ีพักตามระบุไว้ในรายการ หรอืในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน)
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุ้ มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
การบรกิารของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
น้ำดื่มท่ีญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ท้ังหมด 4 วัน)

อัตราค่าบรกิารนี้ ไม่รวม

ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดื่มในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก
เป็นต้น
ค่าอาหารและเครือ่งดื่มท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนอืจากท่ีบรษัิทจัดให้ ในรายการทัวร์
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณท่ีีเกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าทำใบอนญุาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอื คนต่างด้าว
ค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว กรณไีป-กลับไม่พร้อมคณะ หรอืเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าท่ี)
กรณุาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
ค่าธรรมเนยีมน้ำมันท่ีทางสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
ค่าธรรมเนยีมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย)
เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะส้ัน (สำหรับผู้ ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

หมายเหตุ
บรษัิท ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/japan/682
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