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ทัวร์ญ่ีปุน่ นิกโก้ เซนได นารโุก๊ะ เกบิเค บันได โตเกียว
ชมใบไม้เปล่ียนส ี6 วัน 4 คืน เดือน พฤศจิกายน 60

โดยสายการบินไทย

 ไฮไลท์ทริป

นัง่กระเช้าอะเคจิไดระเพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสีและวิวทะเลสาบชูเซนจิ

ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮติาชิไคฮนิ 
สนกุสนานกับกิจกรรมเก็บ แอปเป้ิล
ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับ บันไดอะซุมะ เลคไลน์
ชมความงาม อ่าวมัตสึชิมะ ท่ีติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น
ตื่นตาไปกับโตรกผา โทโน เฮทสึร ิและสะพานแขวน
ชมใบไม้เปลี่ยนสีเส้นทางอิโระฮะซากะ
สัมผัสบรรยากาศ เมืองคาวาโกเอะ ฉายาว่า ลิตเติ้ ลเอโดะ
นัง่กระเช้าอะเคจิไดระเพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสีและวิวทะเลสาบชูเซนจิ 
ผ่อนคลาย แช่น้ำแรอ่อนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนขูาปูยักษ์ อิ่มไม่อ้ัน



 ราคา

กำหนดวันเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 60 ราคา : คน

วันท่ี   3 - 8 พย. 48,900.-

เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง 46,900.-

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง  44,900.-

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  8,000.-

ไม่ใช้ต๋ัวเครือ่งบิน ลด ท้ังเด็กและผู้ ใหญ่  18,000.-

 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
พระพุทธรปู อชิุคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮติาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย ทุ่งดอกคอสมอส) -
สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเป้ิล) - เมืองเซนได - ยา่นอจิิบันโจ

การเดินทาง ช่วงเช้า
06.55 น.    เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น
หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว นำเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว พระพุทธรปู
อุชิคุ ไดบุทสึ  สวนดอกไม้ฮติาชิ ซีไซด์  ชมทุ่งดอกโคเชีย

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อยัง สวนผลไม้ตามฤดูกาลสวนแอปเป้ิล
 เดินทางต่อยังเมืองเซนได ช้อปป้ิงย่านอิจิบันโจ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านชม พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ  ด้านนอก รปูป้ันพระพุทธรปูท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก
ท่ีทำจากทองบรอนซ์ มีความสูง 120 เมตร และได้รับการบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่า
เป็นพระพุทธรปูท่ีสูงท่ีสุดในโลก ต้องใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสรจ็สมบูรณ์ในปี
1993 รปูป้ันขนาดใหญ่นี้  มีความสูงมากกว่าอนสุาวรย์ีเทพีเสรภีาพในนวิยอร์ก(40เมตร)
มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของพระพุทธเจ้า
มีดอกไม้บานตลอดท้ังสี่ฤดูกาล 

นำท่านสู่ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ Hitachi Seaside Park  เป็นสวนดอกไม้ซึ่งต้ังอยู่บน
เนนิเขาโคเชีย Kochia Hill ครอบคลุมพื้ นท่ี 35,000 ตารางเมตร
 พันธ ุ์ ไม้ท่ีจัดแสดงจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ให้สีสันความงามแตกต่างกันไป
แต่สำหรับทรปินี้

ท่านจะได้ชม ทุ่งดอกโคเชีย  เป็นไม้พุ่มชนดิหนึง่ท่ีมีต้นกำเนดิมาจากยุโรปตอนใต้
โดยไม้พุ่มสามารถเปลี่ยนสีได้ 3 สี ตามช่วงเวลา ช่วงหน้าร้อนพุ่มไม้จะเป็นสีเขียว
ช่วงต้นฤดูใบไม้รว่งพุ่มไม้จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ต่อมากลายเป็นสีเหลือง
จนเข้าฤดูใบไม้รว่งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เม่ือแห้งสามารถนำมามัดรวมเป็นไม้กวาดได้
สวยอัศจรรย์แถมมีประโยชน์

สำหรับช่วงเวลา นี้ ท่านจะได้ชม ทุ่งดอกคอสมอส
 ท่ีพร้อมผลิบานภายรอบบรเิวณลานดอกไม้กว้าง
ดอกคอสมอสมีหลากสีผสมผสานกันอย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นและ
เก็บภาพประทับใจภายในสวนตามอัธยาศัย..
(ความสวยงามของดอกไม้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ)

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาล สวนแอปเป้ิล
ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนดิท้ัง ลูกสตรอเบอรี ่เชอรี ่แอปเป้ิล
เมล่อน และผลไม้อื่นๆ ซึ่งจะผลัดกันออกผลต้ังแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม
แล้วอิสระให้ท่านได้สนกุสนาน
กับการชิมผลไม้ตามฤดูกาลจากสวนผลไม้ช้ันนำสดๆ ตามอัธยาศัย

นำท่านสู่ เมืองเซนได  เพื่อช้อปป้ิง ย่านอิจิบันโจ
 ย่านท่ีครอบคลุมการเชื่อมต่อของถนนหลายเส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพื้ นท่ีรปูตัว T
ตลอดถนนอิจิบันโจ Ichibancho และถนนชูโอโดร ิChuo dori
ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100
เยน,แอปเป้ิลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเสื้ อผ้า และร้านจำหนา่ยของท่ีระลึกต่างๆ เป็นต้น

วันท่ี 2
พระพุทธรปู อชิุคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮติาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย ทุ่งดอกคอสมอส) -
สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเป้ิล) - เมืองเซนได - ยา่นอจิิบันโจ



อาหาร มื้ อเช้า
บนเครือ่งบิน

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ตามอัธยาศัย ณ ย่านอิจิบันโจ มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน

ท่ีพัก พักท่ี HOTEL GRAND TERRACE SENDAI KOKUBUNCHO หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 2
พระพุทธรปู อชิุคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮติาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย ทุ่งดอกคอสมอส) -
สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเป้ิล) - เมืองเซนได - ยา่นอจิิบันโจ

วันท่ี 3
หุบเขานารโุกะ - ล่องเรอืหุบเขาเกบิเคอ ิ- เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอา่วมัตสึชิมะ
- สถานรีถไฟฟุกุชิมะ

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่หบุเขานารโูกะ ชมความสวยงามของ สะพานโอฟุคาซาว่า  หบุเขาเกบิเคอิ
ล่องเรอืหบุเขาเกบิเคอิ  

ช่วงบ่าย 
เดินทางสู่ เมืองมัตสึชิมะ  เมืองท่ีมีบรรยากาศท่ีคงความเป็นธรรมชาติ
และใหว้พระท่ีวัดโกไดโด  ชมวิวอ่าวมัตสึชิมะ  จากน้ันเดินทางสู่ สถานฟีุกุชิมะ
ให้ทุกท่านได้เดินช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ หุบเขานารูโกะ เป็นหนึง่ในหบุเขาท่ีสวยงามท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ
นับว่าเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีนยิมมากท่ีสุดของภูมิภาคเลยทีเดียว หบุเขาแหง่นี้ กินพื้ นท่ียาว
2 กิโลเมตรจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก จุดชมธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดคือบรเิวณศาลา
Narukokyo Resthouse เรือ่ยไปทางทิศตะวันตกของหบุเขา
ทัศนยีภาพท่ีมีชื่อเสียงอีกแหง่หนึง่คือ สะพานโอฟุคาซาว่า Ofukazawa Bridge
ท่ีมองเหน็ได้จากดาดฟ้าจุดชมวิวท่ีต้ังอยู่ข้างศาลานารโุกะเคียว

นำท่านสู่  หุบเขาเกบิเคอิ Geibikei  เป็นหบุเขายาวประมาณ 2
กิโลเมตรท่ีเกิดจากการกัดเซาะหนิปูนของแม่น้ำสะเทะซึกาว่า หน้าผาสูงประมาณ
100 เมตรต้ังตระหง่านอยู่สองฝั่ง กระแสน้ำท่ีไหลอย่างเงียบๆ
นำท่านสู่หบุเขาเกบิเคอิล่องเรอื ให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามบนเรอืท้องถิ่น
โดยมีคนพายเรอืล่องไปตามแม่น้ำและขับกล่อมร้องเพลงเกบิโออิวาเกะ
รับฟังบทเพลงไปพร้อมกับความงามของแมกไม้ท่ีสลับสีปกคลุมตามแก่งผาเบ้ืองบน
และชมปลาธรรมชาติท่ีแหวกว่ายในสายน้ำด้านล่างตลอดเส้นทางนี้

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่  เมืองมัตสึชิมะ  เมืองท่ีถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3
เมืองท่ีมีบรรยากาศท่ีคงความเป็นธรรมชาติไว้มากท่ีสุด

เดินทางสู่ วัดโกไดโดะ  เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรอืมัตสึชิมะ
เนือ่งจากต้ังอยู่ในตำแหนง่ท่ีโดดเด่น
ทำให้วัดแหง่นี้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างข้ึนในปี 807
เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรปู 5 องค์ ซึ่งก่อต้ังโดยพระสงฆ์ท่ีก่อต้ังวัดซูอิกันจิ Zuiganji
Temple โดยรปูป้ันจะถูกนำมาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี
อาคารหลังปัจจุบันนี้ ได้รับการบูรณะข้ึนใหม่ในปี 1604 โดยตระกูลดาเตะ
ต้นตระกูลผู้ ก่อต้ังและปกครองเมืองเซนได

ในยุคแรก วัดแหง่นี้ จะเปิดให้ชมทุก 33 ปี ซึ่งล่าสุดเพิ่งเปิดให้ชมเม่ือปี 2006 ท่ีผ่านมา
การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงส้ันๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจ้าเรยีกว่า  ซึคาชิบาชิ
สร้างจากไม้ เว้นช่องระหว่างไม้กระดาน เม่ือเดินข้ามจะมองเหน็พื้ นน้ำด้านล่าง
มักมีคู่รักมาจูงเม่ือข้ามสะพานเพราะเชื่อว่า จะทำให้สานสัมพันธ์แหง่รักแนบแนน่ย่ิงข้ึน

อิสระให้ท่านได้ ชมวิวอ่าวมัตสึชิมะ อ่าวท่ีประกอบด้วยเกาะเล็กๆกว่า 200
เกาะท่ีปกคลุมด้วยป่าสน
สัมผัสความงามท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์ระหว่างผืนทะเลกับท้องฟ้าในบรรยากาศตามฤดูกาลท้ัง
4 และยังเป็นท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นอ่าวท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น 

จากน้ันเดินทางสู่ สถานีฟุกุชิมะ

วันท่ี 3
หุบเขานารโุกะ - ล่องเรอืหุบเขาเกบิเคอ ิ- เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอา่วมัตสึชิมะ
- สถานรีถไฟฟุกุชิมะ



ให้ทุกท่านได้เดินช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัยกับร้านค้าต่างๆมากมาย และท่ีนียั่งมีร้านอาหาร
ร้านขนมบรกิารให้ทุกท่านเลือกชิมอีกด้วย

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
อิสระ ตามอัธยาศัย  ไม่รวมค่าอาหาร

ท่ีพัก  พักท่ี RICHMOND HOTEL FUKUSHIMA EKIMAE หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 3
หุบเขานารโุกะ - ล่องเรอืหุบเขาเกบิเคอ ิ- เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอา่วมัตสึชิมะ
- สถานรีถไฟฟุกุชิมะ

วันท่ี 4
เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินมุะ - หมู่บ้านโออจิุ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึร ิ-
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ  ให้ท่านได้ชมกับความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี
พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบโกะชิคินมุะ

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ หมู่บ้านโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ
 ต่อด้วยชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ โตรกผาโทโน เฮทสึริ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ถนนสายท่ีเต็มไปด้วยความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ
Bandai-Azuma Lake Line
 ให้ท่านได้ชมกับความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทางท่ีคดเคี้ ยวตามไหล่เขาให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ
ความสวยงามของสีสันใบไม้...ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ

นำท่านสู่ ทะเลสาบโกะชิคินุมะ  Goshikinuma Pond หรอืเป็นท่ีรู้ จักกันในนามของทะเลสาบ 5 สี
อันท่ีจรงิแล้วท่ีทะเลสาบแหง่นี้ เป็นท่ีรวมทะเลสาบมากกว่า 40 แหง่ 
ท่านจะประทับใจกับความงามของธรรมชาติท่ีให้ความสวยงามโดดเด่นประทับใจ

ช่วงบ่าย
นำสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ
หมู่บ้านโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน
เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรยีงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500
เมตร มีบ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง เม่ือ พ.ศ.2524
หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นเขตอนรัุกษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ
ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่
จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้ นเมือง
ร้านอาหารและท่ีพักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว ปัจจุบันมีนักท่องมาเย่ียมชมหมู่บ้านนี้ กว่า 1.2
ล้านคนต่อปี 

นำชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ โตรกผาโทโน เฮทสึริ จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ
จังหวัดฟุกุชิมะ เป็นหบุเขาท่ีอยู่ติดกับแม่น้ำโอะกะวะ
ได้รับการจัดให้เป็นอนสุรทางธรรมชาติท่ีมีความสำคัญ ในภาษาพูดท้องถิ่นคำว่า เฮทสึร ิหมายถึง
หน้าผา หนินี้ ก่อตัวโดยการกัดเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ล้านปี และกลายเป็นหอคอย
จึงเป็นท่ีมาของชื่อโทโน เฮทสึร ิหอคอยหน้าผา  ท่ีช้ันหนิสีขาวจะมีต้นไม้งอกออกมา
ซึ่งถูกปกคลุมด้วยใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้รว่ง
สีสันท่ีตัดกันระหว่างหนิและต้นไม้เป็นภาพท่ีสวยงามอย่างย่ิง
ท่านสามารเท่ียวชมท้ังสองฝั่งได้โดยเดินข้ามสะแพนแขวนท่ีสร้างไว้พาดผ่าน 
ความสวยงามของสีสันใบไม้...ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ

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

วันท่ี 4
เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินมุะ - หมู่บ้านโออจิุ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึร ิ-
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ อันข้ึนชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อ้ัน

ท่ีพัก พักท่ี KINUGAWA KANKO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 4
เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินมุะ - หมู่บ้านโออจิุ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึร ิ-
ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน

วันท่ี 5
เส้นทางอโิระฮะซากะ - นัง่กระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เมืองคาวาโกเอะ + ยา่นคาชิยา่ โยโกโช -
ยา่นชินจูกุ

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเป็นส่วนหนึง่ของอุทยานแหง่ชาตินกิโก้  พร้อม
นัง่กระเช้าอะเคจิไดระ ให้ท่านได้สัมผัสทัศนยีภาพมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบ
พร้อมเดินทางสู่ ซาโนะ เอาท์เล็ต ศูนย์รวมแหง่สินค้าช้ันนำนานาชนดิ

ช่วงบ่าย
เดินทามงสู่ เมืองคาวาโกเอะ
เมืองแหง่ประวัติศาสตร์ท่ียังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและกลิ่นอายในสมัยเอโดะ
 เดินทางต่อกันท่ีย่านคาชิย่า โยโกโช และให้ทุกท่านช้อปป้ิงท่ีย่านชินจูกุ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำท่านชมทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเป็นส่วนหนึง่ของ อุทยานแห่งชาตินิกโก้
เป็นท่ีต้ังของน้ำตกและทางชมทิวทัศน์ท่ีกล่าวกันว่าสวยงามท่ีสุดแหง่หนึง่ในญี่ปุ่น
ตลอดเส้นทางสัมผัสความสวยงามของแมกไม้น้อยใหญ่ท่ีพร้อมใจกันเปลี่ยนสี
สลับสีสันสวยงามสุดแสนโรแมนติกของ เส้นทางอิโระฮะซากะ เป็นทางโค้งหักศอกท่ีมีถึง 48 โค้ง
ทำให้ท่านสามารถชมทัศนย์ีภาพท่ีสวยงามของขุนเขาและแมกไม้ท่ีมีความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี
ความสวยงามของ สีสันใบไม้...ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ

นำท่าน นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ ให้ท่านได้สัมผัสทัศนยีภาพมุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบ
ซึ่งต้ังอยู่บนเชิงภูเขานันไต
เกิดจากทะเลสาบท่ีก่อตัวจากการระเบิดของหนิละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต
ซึ่งเป็นทะลสาบท่ีอยู่สูงท่ีสุดในญี่ปุ่น เหนอืระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร
ทำให้อากาศท่ีนีเ่ย็นตลอดปี อีกท้ังท่านจะได้รับชมความงามของน้ำตกเคกอน
ท่ีมีแหล่งต้นน้ำของน้ำตกไหลมาจากทะเลสาบจูเซนจิ ความงามของน้ำตกนี้
ถูกจัดอันดับว่าสวยท่ีสุด หนึง่ในสามของน้ำตกในประเทศญี่ปุ่น

ในกรณท่ีีนัง่กระเช้าอะเคจิไดระไม่ได้ อาจนำทุกท่านสู่น้ำตกเคกอนโดยลิฟต์
 ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ  นำท่านเดินทางสู่ ซาโนะ เอาท์เล็ต ศูนย์รวมแหง่สินค้าช้ันนำนานาชนดิ
อาทิ นาฬกิา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิง
และเลือกซื้ อของฝากอย่างเต็มท่ี

ช่วงบ่าย
นำสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมืองแหง่ประวัติศาสตร์ท่ียังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและกลิ่นอายในสมัยเอโดะ
บรรยากาศของเมืองนี้ ท่านจะได้พบเหน็ บ้านโกดังของพ่อค้าในสมัยก่อนต้ังเรยีงราย และโทคิ-โนะ-
คาเนะ หอระฆัง จะมีเสียงระฆังบอกเวลา คุณจะรู้ สึกว่าได้เดินทางย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ
ในคาวาโกเอะ คุณจะได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแบบด้ังเดิมแท้ๆ และซึมซับความรู้ สึกในสมัยเอโดะ
ซึ่งไม่สามารถพบเหน็ได้ท่ีโตเกียว 

เดินทางต่อกันท่ี ย่านคาชิย่า โยโกโช Penny Candy Alley
เป็นตรอกท่ีมีชื่อเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซึ่งเป็นถนนปูด้วยหนิและฝังด้วยแก้วหลากสี
และด้วยร้านขายลูกกวาด
แบบญี่ปุ่นด้ังเดิมถึง 22 ร้าน
ร้านขายลูกกวาดในตรอกนี้ จะส่งต่อรสชาติท่ีคุ้ นเคยและชวนให้นึกถึงความหลังของวันท่ีผ่านไป
เม่ือใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเข้าไปในร้านเหล่านี้  จะรู้ สึกว่าตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกคร้ัง
สถานท่ีแหง่นี้ เป็นท่ีท่ีทำให้ผู้ คนทุกรุน่ตื่นเต้น ท้ังเด็กๆ
ท่ีไม่คุ้ นเคยกับลูกกวาดแบบด้ังเดิมและผู้ ใหญ่ท่ีอยากรำลึกถึงความหลัง

นำช้อปป้ิงย่านชินจูกุ ย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนึง่ของกรงุโตเกียว
ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆร้าน

วันท่ี 5
เส้นทางอโิระฮะซากะ - นัง่กระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เมืองคาวาโกเอะ + ยา่นคาชิยา่ โยโกโช -
ยา่นชินจูกุ



ซึ่งจะมีผู้ คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนยิมอีกด้วย
เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครือ่งใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรปู  นาฬกิา  เสื้ อผ้า  รองเท้าแฟชั่น
และเครือ่งสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ เลือกชมและซื้ อ สินค้าตามอัธยาศัย

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น
อิสระ ตามอัธยาศัย  ไม่รวมค่าอาหาร

ท่ีพัก พักท่ี NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 5
เส้นทางอโิระฮะซากะ - นัง่กระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เมืองคาวาโกเอะ + ยา่นคาชิยา่ โยโกโช -
ยา่นชินจูกุ

วันท่ี 6
วัดนารติะซัน - ออิอนพลาซ่า - สนามบินนารติะ - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า
นำท่านชม วัดนาริตะซัน  ต้ังอยู่บนเนนิเขากลางเมืองนารติะ  และเดินทางต่ออิออนพลาซ่า

ช่วงบ่าย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินนารติะ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

17.25 น.      เหนิฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677

21.55 น.      เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม    

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า- บ่าย
นำชม วัดนาริตะซัน ต้ังอยู่บนเนนิเขากลางเมืองนารติะ
วัดท่ีได้รับความนยิมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในวันข้ึนปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้ คนท่ีมาขอพรสิ่งศักดิ์ สิทธ ิ์
เลือกซื้ อ เครือ่งราง หรอื ฮู้  ต่างๆ รวมท้ังสินค้าพื้ นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง

เดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ศูนย์รวมแหง่สินค้าช้ันนำนานาชนดิ อาทิ นาฬกิา กล้อง กระเป๋า รองเท้า เสื้ อผ้า
เป็นต้น และยังมี ร้าน 100 เยน สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก
เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิง และเลือกซื้ อของฝากอย่างเต็มท่ีก่อนเดินทางกลับ

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย

 



อัตราค่าบรกิารนี้ รวม

ต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ช้ันทัศนาจร)
ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่ตามรายการทัวร์
ค่าธรรมเนยีมน้ำมันท่ีสายการบินเรยีกเก็บ (คำนวณ ณ วันท่ี 30/5/2560)
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมท่ีพักตามระบุไว้ในรายการ หรอืในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรอื 3 ท่าน)
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้ มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 
500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง 
การบรกิารของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
น้ำดื่มท่ีญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ท้ังหมด 5 วัน)

อัตราค่าบรกิารนี้ ไม่รวม

ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% 
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดื่มในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
ค่าอาหารและเครือ่งดื่มท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนอืจากท่ีบรษัิทจัดให้ ในรายการทัวร์
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณท่ีีเกินกว่าสายการบินกำหนด (23 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/698
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