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ทัวร์ญ่ีปุน่ โตเกียว สกีรสีอร์ท สวนสนกุ Fuji Q Highland 6 วัน 5 คืน
เดือนธันวาคม 60 โดยการบินไทย

 ไฮไลท์ทริป

สนกุกับเครือ่งเล่นนานาชนดิท่ี สวนสนกุ FUJI Q HIGHLAND

สนกุกับเครือ่งเล่นนานาชนดิท่ี สวนสนกุ FUJI Q HIGHLAND
ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ วัดโทไดจิ ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ
สนกุสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวท่ี สกี รสีอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแรอ่อนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนขูาปูยักษ์ อิ่มไม่อ้ัน
พิเศษ!!! ให้ท่านได้ทาน สตอเบอรีส่ดๆ รสหวานท่านละ 1 แพ็ค

 ราคา

กำหนดวันเดินทางเดือนธันวาคม - มกราคม 61 ราคา/คน

วันท่ี 29 ธค. - 03 มค.  63,900.-

เด็กอายุ 7-11 ปี / มีเตียง 61,900.-

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 59,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000.-

ไม่ใช้ต๋ัวเครือ่งบิน ลด ท้ังเด็กและผู้ ใหญ่ 26,000.-



กำหนดวันเดินทางเดือนธันวาคม - มกราคม 61 ราคา/คน

วันท่ี 30 ธค. - 04 มค.  62,900.-

เด็กอายุ 7-11 ปี / มีเตียง 60,900.-

เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 58,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 8,000.-

ไม่ใช้ต๋ัวเครือ่งบิน ลด ท้ังเด็กและผู้ ใหญ่ 26,000.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - สนามบินนารติะ

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

22.50 น.    เหนิฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

วันท่ี 2
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทร ี- ยา่นชินจูกุ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้  - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village

การเดินทาง ช่วงเช้า      
06.15 น.    เดินทางถึงสนามบินนารติะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว
 นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  อิสระซื้ อของท่ีระลึกถนนนากามิเซะ  ชมหอคอยโตเกียวสกาย
 ช้อปป้ิงท่ีชินจูกุ

ช่วงบ่าย      
เดินทางสู่ย่านสินค่าท่ีโอไดบะ  พร้อมเดินทางสู่ห้าง DiverCity Tokyo Plaza
 และเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล  เพลิดเพลินกับหมู่บ้านเยอรมัน ก่อนจะเดินทางสู่ท่ีพัก



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดท่ีได้ชื่อว่าเป็นวัดท่ีมีความศักดิ์ สิทธ ิ์
และได้รับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหง่หนึง่ในกรงุโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้ คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิรมิงคลตลอดท้ังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีต้ังของโคมไฟยักษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร  ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ
ประตูทางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสุดของวัด ท่ีมีชื่อว่า ประตูฟ้าคำรณ
 และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารทประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ

ให้ท่านได้ซื้ อสินค้าท่ี ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของร้านค้าขายของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ
ขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ 

นำทุกท่านเดิน ถ่ายรปูคู่กับ แลนด์มาร์กแหง่ใหม่ของกรงุโตเกียว ณ รมิแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
 Tokyo Sky tree หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก..เปิดให้บรกิารเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555
โดยหอนี้ มีความสูง 634 เมตรสามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600
เมตรและหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ
หอคอยโตเกียวสกายทร ีท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถ
มองเหน็ได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ

เดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนึง่ของกรงุโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า
และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้ คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนยิมอีกด้วย
เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครือ่งใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรปู, นาฬกิา, เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครือ่งสำอาง
เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ เลือกชมและซื้ อ สินค้าตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย   
นำท่านสู่ โอไดบะ แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังอีกแหง่ของญี่ปุ่นซึ่งต้ังอยู่รมิอ่าวโตเกียว
สถานท่ีออกเดทของหนุม่สาวญี่ปุ่นท่ีได้รับการโหวตว่า โรแมนติคท่ีสุดของโตเกียว สามารถมองเหน็ สะพานเรนโบว์
ท่ีพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี หอคอยโตเกียวสัญลักษณ์ของเมืองต้ังตระหง่านอยู่ รวมท้ัง เทพีสันติภาพ
เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่รมิอ่าวโตเกียว

นำท่านเดินทางสู่ห้าง DiverCity Tokyo Plaza  ซึ่งเป็นอีกหนึง่สถานท่ีถูกสร้างข้ึนมา
เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปท์ Theatrical City Space
แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันอยู่ถึง 154 ร้าน
นำท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล หรอื ท่ีญี่ปุ่นเรยีกว่า โตเกียว เบย์ อควาไลน์
ซึ่งความพิเศษของทางด่วนนี้ อยู่ท่ีการเป็นทางด่วนท่ีได้รับการรับรองให้เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก
ซึ่งจะแวะจุดพักรถชมวิวตรงบรเิวณกลางทาง

ซึ่งมีชื่อเรยีกว่า TOKYO BAY OASIS หรอื อุมิโนะ โฮตารุ  หิ่งห้อยแห่งทะเล
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างท่ีมนษุย์สร้างข้ึนในอ่าวโตเกียว
ซึ่งนอกจากจะเป็นท่ีพักรถแล้วท่ีนีก่็ยังมีร้านขายของท่ีระลึก ภัตตาคาร
รวมไปถึงร้านเกมส์ให้พักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย 

ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับ หมู่บ้านเยอรมัน ภายใต้บรรยากาศของชนบทเยอรมันกับ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว
ต้อนรับวันครสิต์มาสและวันปีใหม่ท่ีกำลังจะมาถึง การประดับประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่า 2 ล้าน
ดวงในช่วงฤดูหนาวของท่ีนีย่ิ่งใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดจิบะและถือเป็น
หนึง่ในสามการประดับประดาไฟท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคตะวันออก อีกด้วย

วันท่ี 2
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทร ี- ยา่นชินจูกุ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้  - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village



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

อาหาร มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย

มื้ อเย็น         
ภัตตาคาร

ท่ีพัก พักท่ี NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 2
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทร ี- ยา่นชินจูกุ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้  - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ -
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village

วันท่ี 3
มืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - ฮาโกเน ่- ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดาน ิ- สกี รสีอร์ท (ลานสกี) - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน

การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางสู่ เมืองคามาคูระ นำท่านกราบนมัสการขอพรจาก หลวงพ่อโต หรอื ไดบุทสึ ต่อด้วย นำล่องเรอืโจรสลัด 

ช่วงบ่าย     
เดินทางสู่ หบุเขาโอวาคุดาน ิ โดยรถบัส หบุเขานรก ืเพื่อไปทานใข่ดำ พร้อมสัมผัสความสนกุสนานบนสกีรสีอร์ท
ก่อนเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า       
นำท่านเดินทางสู่  เมืองคามาคูระ  นำท่านกราบนมัสการขอพรจาก หลวงพ่อโต หรอื ไดบุทสึ
พระพุทธรปูสำรดิองค์ใหญ่ท่ีประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ในอดีตกาลเคยประดิษ
ฐานอยู่ในวิหาร  แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วิหารได้ถูกพายุพัดจนได้รับความเสียหาย  และต่อมาในปี ค.ศ. 1495
ถูกคลื่นยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชำรดุเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระท่ังปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 800 ปีแล้ว

จากน้ันนำทุกท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ เพื่อล่องเรอืโจรสลัด ล่องส้ัน 10 นาที ยังบรเิวณ ทะเลสาบอาชิ
เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกว่า
3,000 ปีท่ีแล้ว

ช่วงบ่าย   
เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ โดยรถบัส หบุเขานรก ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเนเ่ม่ือหลายพันปีก่อน
ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดข้ึนมาจากใต้ดิน
น้ำและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำท่ีผุดข้ึนมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว
และไข่ท่ีต้มจากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดำสนทิซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า กินไข่ดำหนึง่ฟองจะทำให้อายุยืนข้ึนเจ็ดปี 

นำท่านได้สัมผัสความสนกุสนานบน สกีรีสอร์ท สนกุสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์ บอร์ด
กระดานเลื่อนหมิะ ฯลฯ หรอืเลือกพักผ่อนอิรยิาบถกับการนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี
เลือกซื้ อของท่ีระลึกหลากหลายเวอร์ชั่น เก็บภาพแหง่ความประทับใจกับมุมสวยๆท่ีมีลานหมิะสีขาวซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
รวมค่าเข้าลานสกี แต่ไม่รวมกระดานเลื่อนและอุปกรณ์สกี

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



อาหาร มื้ อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น   
ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษทานขาปูยักษ์ อันข้ึนชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อ้ัน

ท่ีพัก  พักท่ี TOMINOKO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 3
มืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - ฮาโกเน ่- ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดาน ิ- สกี รสีอร์ท (ลานสกี) - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อ้ัน

วันท่ี 4
โอชิโนะ ฮัคไค - สวนสนกุ FUJI Q HIGHLAND+TOMAS LAND - มิสอุ ิแจ๊สดรมี เอ้าท์เล็ต 

การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไคบ่อน้ำท่ีเกิดจากการละลายของหมิะบนภูเขาไฟฟูจิ
เดินทางต่องยัง ฟูจิคิวไฮแลนด์ ท่ีได้ชื่อว่าเป็นสวนสนกุท่ีมีเครือ่งเล่นท่ีมีความเป็นท่ีสุดของโลก

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่ มิสุอิ แจ๊สดรมี เอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็น Outlet Malll ด้วยพื้ นท่ีกว่า 39,300
ตารางเมตร อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
เดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำท่ีเกิดจากการละลายของหมิะบนภูเขาไฟฟูจิ
ท่ีใช้เวลาอันยาวนาน ในนการไหลลงมาสู่พื้ นดิน
และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อดังน้ันน้ำท่ีอยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำท่ีใสสะอาด และสดชื่นมาก
ในปี1985 สถานท่ีแหง่นี้ ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ
แหล่งน้ำจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญี่ปุ่นอีกด้วย 

เดินทางสู่ ฟูจิคิวไฮแลนด์ ท่ีได้ชื่อว่าเป็นสวนสนกุท่ีมีเครือ่งเล่นท่ีมีความเป็นท่ีสุดของโลก
อาทิเช่น สูงท่ีสุด เรว็ท่ีสุด และชันท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็น Eejanika
รถไฟเหาะท่ีมีการหมุนมากท่ีสุดในโลก, รวมถึงรถไฟเหาะ Fujiyama, Dondonpa
เขาวงกตบ้านผีสิงสุดสยอง, และสนกุไปกับรถไฟโธมัสและเพอร์ซี่
ซึ่งฟูจิคิวไฮแลนด์เท่าน้ันท่ีคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับสวนสนกุกลางแจ้งในดินแดนโธมัส
Thomas Land  รวมค่าเข้าชมของสวนสนกุ แต่ไม่รวมค่าเครือ่งเล่น

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ 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 



อาหาร มื้ อเช้า      
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน   
อาหารกลางวัน ณ สวนสนกุ FUJI Q HIGHLAND และ สตรอเบอรี ่ท่านละ 1 แพ็ค
พิเศษ สำหรับเด็ก 3-11 ปี จะได้รับประทานอาหารเซ็ทของ Thomas และได้กิ๊ ฟเซ็ตจาก
Thomas เป็นของขวัญให้เด็กสามารถนำกลับได้

มื้ อเย็น  
อิสระตามอัธยาศัย

ท่ีพัก พักท่ี YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 4
โอชิโนะ ฮัคไค - สวนสนกุ FUJI Q HIGHLAND+TOMAS LAND - มิสอุ ิแจ๊สดรมี เอ้าท์เล็ต 

วันท่ี 5
หมู่บ้านนนิจาองิะ - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเจ้ายาซากะ+ยา่นกิอองมาจิ - โอซาก้า - ยา่นชินไซบาชิ

การเดินทาง ช่วงเช้า        
นำท่านสู่ หมู่บ้านนนิจาอิงะ ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต  สักการะพระใหญ่ ณ วัดโทไดจิ
 ชมวิหารไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

ช่วงบ่าย       
เดินทางชม ศาลเจ้ายาซากะ หรอื ศาลเจ้ากิออง  ช้อปป้ิงซื้ อของท่ีระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนดิท่ี ย่านกิอองมาจิ
 ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เดินทางต่อยัง ชินไซบาชิย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า
 ก่อนท่ีจะเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า        
นำท่านสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนทิรรศการ 2 ห้อง
สำหรับจัดแสดงของสะสมท่ีเกี่ยวกับการเป็นนนิจา รวมถึงงานเขียนโบราณ
พร้อมกันอาวุธนนิจาประเภทต่างๆไว้ให้นักท่องเท่ียวได้ชมด้วย
รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนนิจาดูสักคร้ังก็มีชุดนนิจาให้เช่าและขายอีกด้วย

จากน้ันนำท่านเดินสักการะพระใหญ่ ณ วัดโทไดจิ สร้างข้ึนในปี 743
เพื่อแสดงบุญญาธกิารของพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ผ่านซุ้ มประตู นันไดมง ท่ีใช้เสารองรับถึง 18 ต้น
 ด้านล่างมี ทวารบาล ท่ีแกะสลักจากไม้ได้อย่างวิจิตร งดงาม 

ชม วิหารไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระไวโรจนะ ท่ีมีความสูง
16 เมตรและหนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี 1706 เนือ่งจากของเดิมน้ันถูกไฟไหม้
โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม และระหว่าง
ทางเดินสู่วิหารแหง่นี้
และเพลิดเพลินกับความนา่รักและการป้อนอาหารให้กับฝูงกวางมากมายท่ีปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติท่ี
สวนกวาง

ช่วงบ่าย  
เดินทางชม ศาลเจ้ายาซากะ หรอื ศาลเจ้ากิออง เป็นอีกหนึง่ศาลเจ้าท่ีมีชื่อเสียงในเกียวโต
ถูกสร้างข้ึนประมาณ 1,350 ปีก่อน ศาลเจ้านี้ ต้ังอยู่ในย่านกิอองและย่านฮกิาชิยาม่า
ด้านหน้าของอาคารหลักนี้ เป็นศาลาท่ีมีโคมไฟหลายร้อยอันแขวนอยู่
ถ้าในช่วงเย็นๆจะมีการเปิดไฟท่ีโคมสวยงามมาก โคมแต่ละอันได้มาจากการบรจิาคของร้านค้าต่างๆในเกียวโต 

ให้ท่านช้อปป้ิงซื้ อของท่ีระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนดิท่ี ย่านกิอองมาจิ
ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ทียังคงลักษณะบ้านเรอืนและสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี
ทำให้ได้บรรยากาศท่ีเหมาะแก่การถ่ายรปูไว้เป็นท่ีละลึกอย่างย่ิง 

จากน้ันนำท่านสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการ
ช้อปป้ิงไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้า
เรยีงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ท้ังเสื้ อผ้าเก๋ๆ กระเป๋านา่รักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ
เครือ่งสำอาง และสินค้า IT ท้ังหลาย Ipod กล้อง นาฬกิา Mp3
มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

อาหาร มื้ อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น  
อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าอาหาร

ท่ีพัก  พักท่ี KKR OSAKA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันท่ี 5
หมู่บ้านนนิจาองิะ - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเจ้ายาซากะ+ยา่นกิอองมาจิ - โอซาก้า - ยา่นชินไซบาชิ



วันท่ี 5
หมู่บ้านนนิจาองิะ - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเจ้ายาซากะ+ยา่นกิอองมาจิ - โอซาก้า - ยา่นชินไซบาชิ

การเดินทาง ช่วงเช้า        
นำท่านสู่ หมู่บ้านนนิจาอิงะ ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต  สักการะพระใหญ่ ณ วัดโทไดจิ
 ชมวิหารไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก

ช่วงบ่าย       
เดินทางชม ศาลเจ้ายาซากะ หรอื ศาลเจ้ากิออง  ช้อปป้ิงซื้ อของท่ีระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนดิท่ี ย่านกิอองมาจิ
 ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เดินทางต่อยัง ชินไซบาชิย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า
 ก่อนท่ีจะเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า        
นำท่านสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนทิรรศการ 2 ห้อง
สำหรับจัดแสดงของสะสมท่ีเกี่ยวกับการเป็นนนิจา รวมถึงงานเขียนโบราณ
พร้อมกันอาวุธนนิจาประเภทต่างๆไว้ให้นักท่องเท่ียวได้ชมด้วย
รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนนิจาดูสักคร้ังก็มีชุดนนิจาให้เช่าและขายอีกด้วย

จากน้ันนำท่านเดินสักการะพระใหญ่ ณ วัดโทไดจิ สร้างข้ึนในปี 743
เพื่อแสดงบุญญาธกิารของพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ผ่านซุ้ มประตู นันไดมง ท่ีใช้เสารองรับถึง 18 ต้น
 ด้านล่างมี ทวารบาล ท่ีแกะสลักจากไม้ได้อย่างวิจิตร งดงาม 

ชม วิหารไม้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระไวโรจนะ ท่ีมีความสูง
16 เมตรและหนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี 1706 เนือ่งจากของเดิมน้ันถูกไฟไหม้
โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม และระหว่าง
ทางเดินสู่วิหารแหง่นี้
และเพลิดเพลินกับความนา่รักและการป้อนอาหารให้กับฝูงกวางมากมายท่ีปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติท่ี
สวนกวาง

ช่วงบ่าย  
เดินทางชม ศาลเจ้ายาซากะ หรอื ศาลเจ้ากิออง เป็นอีกหนึง่ศาลเจ้าท่ีมีชื่อเสียงในเกียวโต
ถูกสร้างข้ึนประมาณ 1,350 ปีก่อน ศาลเจ้านี้ ต้ังอยู่ในย่านกิอองและย่านฮกิาชิยาม่า
ด้านหน้าของอาคารหลักนี้ เป็นศาลาท่ีมีโคมไฟหลายร้อยอันแขวนอยู่
ถ้าในช่วงเย็นๆจะมีการเปิดไฟท่ีโคมสวยงามมาก โคมแต่ละอันได้มาจากการบรจิาคของร้านค้าต่างๆในเกียวโต 

ให้ท่านช้อปป้ิงซื้ อของท่ีระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานาชนดิท่ี ย่านกิอองมาจิ
ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ทียังคงลักษณะบ้านเรอืนและสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี
ทำให้ได้บรรยากาศท่ีเหมาะแก่การถ่ายรปูไว้เป็นท่ีละลึกอย่างย่ิง 

จากน้ันนำท่านสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการ
ช้อปป้ิงไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้า
เรยีงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ท้ังเสื้ อผ้าเก๋ๆ กระเป๋านา่รักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ
เครือ่งสำอาง และสินค้า IT ท้ังหลาย Ipod กล้อง นาฬกิา Mp3
มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้



อาหาร มื้ อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น  
อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าอาหาร

  

วันท่ี 5
หมู่บ้านนนิจาองิะ - นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเจ้ายาซากะ+ยา่นกิอองมาจิ - โอซาก้า - ยา่นชินไซบาชิ

วันท่ี 6
ปราสาทโอซาก้า - ออิอนพลาซ่า - สนามบินคันไซ

การเดินทาง ช่วงเช้า        
นำท่านเดินทางชม ปราสาทโอซาก้า ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท

ช่วงบ่าย       
เดินทางสู่ อิออนพลาซ่า ศูนย์รวมแหง่สินค้านานาชนดิ
อิสระช้อปป้ิงจนได้เวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบินคันไซ  พื่อเตรยีมตัวเดินทางกลับ

17.25 น.      เหนิฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673

22.00 น.      เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม    

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท
สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีท้ังหมด 8 ช้ัน
ต้ังอยู่บนเนนิเขาท่ีได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นท่ีต้ังของพระราชวังโบราณมาก่อน
ล้อมรอบด้วยกำแพงหนิแกรนติขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่
เพื่อป้องกันการรกุรานจากข้าศึก

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ 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 

อาหาร มื้ อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
อิสระเพื่อให้มีเวลาในการจับจ่ายของท่ีระลึก

อัตราค่าบรกิารนี้ รวม



ต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ช้ันทัศนาจร)
ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่ตามรายการทัวร์
ค่าธรรมเนยีมน้ำมันท่ีสายการบินเรยีกเก็บ (คำนวณ ณ วันท่ี 18/8/2560)
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 (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:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/japan/699
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