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REVISE 3RD  

 
 
 

 
เสนหแหงใบไมเปลี่ยนสี ชวงเวลาท่ีธรรมชาติรังสรรคใหทวีความมีเสนหมากยิ่งข้ึน 

เสนหแหงความงามของธรรมชาติ ขุนเขา และลําธาร ผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ฝงรากลึก 
เสนหแหงความอรอย ในหลากเมนู ปรุงแตงดวยความปราณีต และรสชาติอันเปนเอกลักษณ 

เสนหแหงที่พัก การเดินทางและบริการในระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ 
ใหเรารวม “ดูแล...กันและกัน” ตลอดการเดินทางและตลอดไป 

 
กําหนดการเดินทาง  30 ตุลาคม -  5 พฤศจิกายน  2555 

วันแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – คันไซ (โอซากา)  
21.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหวางประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคานเตอร สายการบินไทย (ใกลกับประตู

ทางเขาหมายเลข 2) พบกับเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณ หนาเคานเตอร D 
23.15 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG622 
  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง .... เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 
วันที่สองของการเดินทาง  (2) สุวรรณภูมิ – ปราสาทโอซากา - พิพิธภัณฑสัตวน้ําโอซากา – ชินไซบาชิ - โอซากา  
07.30 น.  ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน ........ ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็ค

สัมภาระของทุกทานเปนท่ีเรียบรอย...  
 นําทานผานชม ปราสาทโอซากา เปนปราสาทท่ียิ่งใหญท่ีสุดของญ่ีปุน สรางโดย โชกุนโตโยมิ  ฮิเดโยชิ ต้ังแตสมัย

ศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ.1585) เปนสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา ตัวปราสาทแบงเปน 5 ช้ัน โอบลอมดวย 
กําแพง หินแกรนิต สรางไดอยางประณีต และสวยงาม ปจจุบันใชเปนสถานท่ีเก็บรวมสะสมศิลปวัตถุ และ
เอกสารทางดานประวัติศาสตรของเมืองโอซากา และตระกูลโตโยโตมิ 

 นําทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวน้ําโอซากา หรือ โอซากาไคยุคัง เปน
พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ต้ังอยูบริเวณอาวโอซากา
ทางดานตะวันตกสุดของนครโอซากา ภายในจัดแสดงพันธุสัตวน้ําและ
พืชท่ีอาศัยอยูในมหาสมุทร แปซิฟคไวท้ังหมด โดยจัดแสดงเปนพื้นท่ี
หลายโซน ท่ีนาสนใจท่ีสุดคือ แทงคบรรจุน้ําทะเลขนาดใหญท่ีลึกถึง 9 
เมตร หรือเทากับตึก 3 ช้ันครึ่ง ซึ่งออกแบบเปนพิเศษใหผูชมเดินวนลงลดการเดินตานแรงดึงดูด เพื่อไมตองออก
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แรงเดินมากจนเกินไป โดยออมแทงคเพื่อชมธรรมชาติภายในแทงคอยางท่ัวถึงโดยมีระยะทางรวม 700 เมตร และ
ภายในแทงคโชวระบบนิเวศนวิทยาสมบูรณแบบของพันธุสัตวน้ําหลากหลายสายพันธุท่ัวหมูเกาะแถบแปซิฟคไว 
โดยปลอยใหสัตวน้ํามีความเปนอยูแบบธรรมชาติอยางอิสระ และขวัญใจของพิพิธภัณฑแหงนี้คือ ฉลามวาฬยักษ 
และปูแมงมุมขนาดใหญท่ีมีความยาววัดจากปลายกามดานหนึ่งถึงอีกดานหนึ่งยาวกวา 1 เมตร สมควรแกเวลา... 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวย “เซ็ตจังโกะนาเบะ” หมอไฟสไตลญี่ปุน  
  จนไดเวลาอันสมควร จากนั้นนําทานเดินทางสู “ชินไซบาชิ” ยานใจกลางการคาของเมืองโอซากา.... พบกับรานคา

 ท่ีมีช่ือเสียงและรานบูติคหรูหราดวย และต่ืนตากับแฟช่ันอันทันสมัย.... เชิญทานสนุกสนานกับการ “เลือกชมและ
 ซ้ือ” สินคามากมายในหางสรรพสินคาช่ือดัง “ไดมารู”, รานเครื่องใชไฟฟา, เครื่องคอมพิวเตอร และ “ราน 100 
 เยน” 

คํ่า บริการทานดวยเมนู สเต็กเนื้อช้ันดีของญี่ปุน เนื้อวัวญี่ปุนไดช่ือวาเปนเนื้อที่อรอยที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดงดังจน
นักชิมทั่วโลกอยากสัมผัส ทั้งเนื้อโกเบ เนื้อมัตซึซากะ เนื้อฮิดะ ซ่ึงช่ือเรียกเหลานี้เรียกช่ือตามพื้นที่ของการเล้ียง 
ดวยความพิถีพิถันในการเล้ียงดูวัวแมพันธุ เครงครัดในการใหอาหารอยางดี ทําใหเนื้อที่ไดมีคุณภาพ เนื้อทุกสวน
จะมีช้ันไขมันแทรกอยู  เม่ือนํามายางดวยไฟที่พอดี จะใหรสชาตินุมล้ินเหมือนเนื้อจะละลายไดปากของทาน จน
ทานแทบจะไมตองเค้ียว ... ม้ือนี้รับประทานเปนสไตล “เทปนยากิ” ที่พอครัวจะมาปรุงใหทานรับประทานกันตอ
หนา เสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงที่แสนอรอย  

ท่ีพัก   NEW OTANI OSAKA HOTEL  หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สามของการเดินทาง  (3) โอซากา – เกียวโต – รถไฟสายโรแมนติค – วัดคิโยมิซึ – นาโกยา – ซากาเอะ – นาโกยา  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู ยานอาราชิยามา นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟคาเมโอกะ เพื่อนําทานโดยสารรถไฟสาย

ธรรมชาติ แบบโอเพนแอร ทานจะไดสัมผัสความงดงามของ
ธรรมชาติท่ีหาซื้อท่ีไหนไมได แลนเลาะเลียบผานริมผา ขาม
แมน้ํา ลอดอุโมงค และข้ึนเขา พรอมสัมผัส   ความงามของใบเม
เปลท่ีกําลังเปลี่ยนสี สูสถานีรถไฟซากา โทรอคโค ใชระยะเวลา
ประมาณ 25 นาที จากนั้นชมความงดงามของ สะพานขาม
พระจันทร หรือ สะพานโทเก็ตสึ สัญลักษณของอาราชิยามา เปน
จุดชมวิวยอดนิยมของชาวญ่ีปุนท่ีจะมาชมความงามของธรรมชาติในชวงฤดูซากุระบาน และชวงใบไมเปลี่ยนสี 
อิสระใหทานไดถายภาพวิวทิวทัศนอันงดงามสุดแสนโรแมนติก จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินชมความ
สวยงามและความรมรื่นดวยสีเขียวขจีของทิวไผนับหม่ืนตนตลอดสองขางทาง สู “วัดเทนริวจิ” สรางข้ึนต้ังแตป 
1339 เปนวัดท่ีมีสวนญ่ีปุนเกาแกท่ีสุดในญ่ีปุน และวัดแหงนี้ ยังไดรับการรับรองวาเปนมรดกโลกในป 1994 อีก
ดวย  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวย “ราเมนสูตรเด็ดเมืองเกียวโต”   ทานจะไดทานราเมนรส

เลิศสูตรเด็ดเฉพาะเมืองเกียวโต ที่มีเสนราเมนเหนียวนุม พรอมน้ําซุปที่หวานดวยน้ําตมกระดูกหมู หรือกระดูกไก  
  จากนั้นออกเดินทางสู “วัดคิโยมิซึ” วัดท่ีสรางดวยทอนซุงขนาดมหึมาต้ังอยูบนเนินเขา สูง . . . .  เ ชิญท าน ด่ื มน้ํ า
  ศักด์ิสิทธิ์ท่ี “น้ํา 3 สาย” ท่ีเช่ือกันวา ถาด่ืมแลวจะเกิดความเปนสิริมงคลในดาน “ความรํ่ารวย, ความมีช่ือเสียง และ 
  มีสุขภาพดี” อีกท้ังหินเสี่ยงทายคูรัก ซึ่งเช่ือกันวาถาสามารถ
  หลับตาแลวเดินจากอีกกอนหนึ่งไปยังอีกกอนหนึ่งได จะไดพบ
  เนื้อคู ท่ีดี  วัดคิโยมิซึ นี้ ข้ึนช่ือวาเปนหนึ่งในสถานท่ีชมใบไม
  เปลี่ยนสีท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแหงหนึ่งในญ่ีปุน...จากนั้นนําทาน
  เดินทางกลับสูเมืองนาโกยา สู ซากะเอะ ยานชอปปงท่ีต้ังในเขต
  ดาวนทาวน รวมแหลงชอปปงท้ังบนดินและใตดินไวเพียงท่ีเดียว 
  เริ่มตนพาทานลงใตดินกันกอนท่ี UNDERGROUND SHOPPING 
  แหลงชอปใตดินท่ีใหญท่ีสุด ไลยาวต้ังแตสถานีรถไฟใตดิน Hisaya Odori จนถึงสถานี SAKAE ตลอดสองขางทาง
  เรียงรายไปดวยรานคาโลคอล ท้ังเสื้อผา สินคาแฟช่ัน ของฝาก ของท่ีระลึก อาหารและเครื่องด่ืม เดินชอปกัน 
  เรื่อยๆ เพลินๆ ก็จะมาพบกับ OASIS 21 อาคารรูปทรงแปลกตา สัญลักษณท่ีสําคัญอีกแหงของเมืองนาโกยา หาก
  ยังไมจุใจกับการชอปปง เดินสูหาง SKYLE หางท่ีจะพาทานไปพบกับแบรนดดังของญ่ีปุนท่ีคนไทยนิยมอยางมาก 
  Muji ในราคาท่ีถูกกวาเมืองไทย อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกสินคาท่ีถูกใจ ถูกสไตล...  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บริการทานดวย บุพเฟตบารบีคิว ปงยาง ใหทานไดอ่ิมอรอยไป

กับรสชาติของบารบีคิวตนตํารับแบบฉบับของญี่ปุน พรอมเคร่ืองเคียงอีกมากมาย 
ที่พัก  NAGOYA WESTIN CASTLE HOTEL หรือเทียบเทา        

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ส่ีของการเดินทาง  (4) นาโกยา –ทาคายามา – ยานเมืองเกา – หมูบานชิราคาวาโกะ –  สวนเคนโระคุเอ็น – คานาซาวะ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 ขอนําทานเดินทางข้ึนสูทางเหนือจากเมืองนาโกยา สูเมืองธรรมชาติท่ีงดงาม เสนหท่ีกําลังดึงดูดนักทองเ ท่ียวจาก

ท่ัวโลกใหอยากมาสัมผัสความงามของขุนเขา ลําธาร และเมืองเกา ณ 
“เมืองทาคายามา” หรือท่ีชาวญ่ีปุนขนานนามวา ลิตเต้ิลเกียวโต ทาคา
ยามา เมืองท่ีไดรับการยกยองวาเปนเมืองเกาท่ีสวยงามท่ีสุดของญ่ีปุน
... นําทุกทานด่ืมดํ่ากับกลิ่นอายความเกาท่ียังนาหลงใหล มนตเสนห
แหงชีวิตท่ีโอบลอมดวยขุนเขาและลําธารท่ีงดงาม โดดเดนตอนรับผู
มาเยือนดวยสะพานนากาบาชิ สีแดงสดใส ท่ีพาดผานแมน้ํามิยางาวะ 
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นักทองเท่ียวหลายทานอาจคุนชินกับสะพานสีแดงนี้จากสื่อแนะนําการทองเท่ียวของเมืองทาคายามา  เม่ือเดินขาม
สะพานมา ทุกทานจะเพลิดเพลินกับบานเรือนโบราณกันท่ียานเมืองเกา “ซังมาจิ ซูจิ” ท่ีถนนแตละซอยจะเรียงราย
ดวยอาคารบานเรือนสมัยเอโดะ บางก็เปดเปนรานขายของท่ีระลึก อาทิ ตุกตาซารุโบโบะ สัญลักษณเมืองทาคา
ยามา ตุกตาท่ีเปนเครื่องหมายแหงความโชคดี บางรานตกแตงดวยถังเหลาโบราณขนาดใหญ บางขายขนมทองถิ่น
เชน ดังโงะ ขนมข้ึนช่ือของทาคายามา ... อิสระใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกมากมาย หรือจะสนุกกับการ
ถายภาพบรรยากาศท่ีแสนสวยของเมืองยามใบไมเปลี่ยนสีท่ีริมแมน้ํามิยางาวะ... 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...บริการทานดวย “ยากินิคุ” หมูยางบนกระทะรอนในแบบฉบับญี่ปุน ที่หอม
กรุนจากเคล็ดลับในการยางหมูสดๆ บนใบไม (ใบโฮบะ) บวกกับน้ําจิ้มรสเด็ด ทานจะไดล้ิมลองหมูยางญี่ปุนที่
แตกตางจากหมูยางบนกระทะที่ทานเคยไดล้ิมลองกันมา 

 นําทานสู หมูบานชิราคาวาโกะ เปนหมูบานสไตลกัชโชแบบญ่ีปุนด้ังเดิม 
และยังไดรับเลือกเปนมรดกโลกในป 1995 ซึ่งเปน หมูบานสไตลกัชโช-สึ
คุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่ง
โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดและ
รูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจา หรือพระพุทธเจา จึงเรียก
หมูบานในสไตลนี้วา กัสโช พรอมกันนี้ทานจะเพลิดเพลินกับฝูง 

 ปลาคราฟนับรอยท่ีแหวกวายอยูตามลําธารหนาบานซึ่งจะเห็นไดก็แตเมืองในแถบนี้เทานั้น  ไดเวลาอันสมควร 
ออกเดินทางสู เมืองคานาซาวะ เมืองหลวงของจังหวัด อิชิกาวา ปราสาท
งาม สวนสวย เสนหเมืองเกา รวมไวเมืองท่ีแสนสวยแหงนี้ จากนั้นนํา
ทานพิสูจนความงามของสวนท่ีไดรับการยกยองวาสวยงามท่ีสุด 1 ใน 3 
ของญ่ีปุน ณ สวนเคนโระคุเอ็น ตลอดการเดินชมสวนแหงนี้ ทานจะได
ต่ืนตากับสีสันของใบไมหลายพันธท่ีทยอยเปลี่ยนเปนสีเหลือง แดง สลับ
สีเขียว ท่ีแมวาสวนจะมีเนื้อท่ีกวางใหญ แตทุกทานจะเพลิดเพลินกับสีสัน
จากตนไมหลากพันธโดยเฉพาะตนสนท่ีกําลังแผกิ่งกานใบสวยงาม ผสานกับลมเย็นๆ ตลอดทาง จนทุกทานไม
รูสึกเหนื่อยหรือเบ่ือกับการชมสวนสวยแหงนี้ และไมพลาดกับการถายภาพเปนท่ีระลึกกับโคมไฟหิน สัญลักษณ
ของสวนสวยแหงนี้...  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม บ 
ที่พัก  KANAZAWA EXCEL HOTEL หรือเทียบเทา  
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วันที่หาของการเดินทาง  (5) คานาซาวะ – ภูเขาไฟฟูจิ – คาวากูจิโกะ  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนําทานเดินทางสู “ภูเขาไฟฟูจิ” (ใชเวลาประมาณ 4 ชม.) หรือท่ีคนญ่ีปุนเรียกวา “ฟูจิซัง” สัญลักษณแสน

สวยของ แดนอาทิตยอุทัย ภูเขาลูกนี้ เกิดจากการประทุของลาวา และ
เถาถานท่ีทับถมกันมานานกวาหม่ืนป คําวา “ฟูจิซัง” ถูกเรียกโดยชาว 

 ไอนุ ชนพื้นเมืองโบราณของญ่ีปุน...ซึ่งเปนช่ือของเทพธิดาท่ีช่ือ “ฟูจิ 
(Fushi)  หรือเทพธิดาแหงไฟท่ีชาวไอนุนับถือ... ชมความงามของภูเขา
ไฟท่ีไดช่ือวาสวยท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก นําทานข้ึนสู ช้ันท่ี 5 ท่ีจะเต็ม
ดวยเหลานักทองเท่ียวและนักปนเขา อิสระใหทุกทานไดเลือกซื้อสินคา 
ของท่ีระลึกท่ีเกี่ยวของกับภูเขาไฟฟูจิ อาทิ “ขนมหวานรูปภูเขาไฟฟูจิ” 
“พวงกุญแจ” โปสการด และอื่นๆ มากมาย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุน  
  จากนั้นนําทานเดินทางสู “ทะเลสาบคาวากูจิโกะ” ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เปน 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีลอมรอบภูเขาไฟ
  ฟูจิ ในบรรดาทะเลสาบท้ัง 5 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ จัดวาเปนทะเลสาบท่ีมีความครึกครื้นท่ีสุดและใหญเปนอันดับ 
  2 รองจากทะเลสาบยามานากะ  เนื่องดวยทะเลสาบแหงนี้เปนศูนยกลางการคมนาคมท่ีสําคัญในยานนี้ นําทานสู ท่ี
  พักสไตลญ่ีปุนแท พรอมท้ังใหทานไดลองสัมผัสประสบการณในการแชน้ําแร “ออนเซ็น” (Onsen) น้ําแร 
  ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ 
คํ่า บริการอาหารคํ่า  ที่หองอาหารของโรงแรม ... บริการทานดวยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุน ใหทานไดอ่ิมเอมทั้งอาหารคาว

และหวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญี่ปุน พรอมสวมชุดยูกาตะ เพื่อใหเขากับบรรยากาศ 
ที่พัก   JIRAGON NO YATAKA HOTEL หรือเทียบเทา        

    
 
 
 
 
 
 ** ทานสามารถลงอาบน้ําแร “ออนเซน” จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาท้ังวัน  
 
วันที่หกของการเดินทาง  (6) คาวากูจิโกะ – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – ชินจุกุ – โตเกียว   
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
   จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูโตเกียว นําทุกทานเดินทางสู “วัดเซนโซ
  จ”ิ (Senjoji Temple) หรือท่ีคนไทยรุจักกันดีในช่ือ “วัดอาซะกุซะ คัน
  นอน” (Asakusa Temple) วัดเกาแกท่ีสุดแหงหนึ่งของกรุงโตเกียว วัด
  แหงนี้เคยถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตไดรับการสรางข้ึน 
  ใหมโดยยังคงรูปแบบและการวางผังแบบด้ังเดิม... รวมขอพรจากพระ
  โพธิสัตยอวโลกิเตศวร เพื่อความเปนสิริมงคล... หลังจากไหวพระขอ
  พรสิ่งศักด์ิเปนท่ีเรียบรอย ทานสามารถเดินสู ถนนสายชอปปง “นากามิเซะ” ท่ีอยูติดกับตัววัด ตลอดสองขาง
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  ทางจะเต็มไปดวยสินคาท่ีระลึก ท้ังโคมไฟเล็กๆ สัญลักษณของวัดเสื้อผาลาย, ชุดกิโมโน, พวงกุญแจและของ
  นารักๆ อีกมากมาย 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู หมอไฟซีฟูด  

จากนั้นไปตอกันท่ียาน “ชินจูกุ” ศูนยรวมรานคาจัดแตงอยางหรูหรานารักหลากสไตล รวมถึงรานขายสินค าช่ือดัง
 เปนท่ีนิยมท้ังชาวญ่ีปุน และนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนราน 100 Yen สินคาภายในรานจะราคา 100 เยนเทากันหมด ท่ีมี
ท้ังเครื่องสําอางกิ๊ฟช็อป ขนม และสินคามากมายท่ีทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากของขวัญกลับบานไดในราคา
สบายกระเปา อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการจับจายเลือกซื้อสินคา ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนดเนมดัง อุปกรณ
อิเล็คทรอนิค กลองถายรูปดิจิตอล หรือสินคาเอาใจคุณผูหญิง อาทิ  เสื้อผาแฟช่ันวัยรุน กระเปา รองเทา 
เครื่องสําอางยี่หอดังของญ่ีปุน ไมวาจะเปน KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK-II  ในราคาถูกกวาเมืองไทย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า  ณ  ภัตตาคาร ...   บริการทานดวย “เซ็ตขาปูยักษ” ที่ราน “คะนิโดระคุ” (Kani Doraku) รานขาย
ปูยักษที่ดังและอรอยที่สุดในญี่ปุน ที่รายการ “ทีวีแชมปเปยน” ไมพลาดที่จะมาประกาศความอรอยใหไปลองทาน
กัน ... เสิรฟทานดวย “ขาปูยักษ” ที่นํามาปรุงในรูปแบบตางๆ มากมาย อาทิ “สุก้ีหมอไฟ, ขาปูเผา/ นึ่ง/ ซาชิมิขาปู
ยักษ” ที่จะใหทานไดอ่ิมหนําสําราญกัน 

ที่พัก  KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง  (7) โตเกียว – นาริตะ – อิออน พลาซา – สุวรรณภูมิ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง คาวาโกเอะ เมืองท่ียังอนุรักษสภาพบานเรือนใหคงไวเหมือนยุคสมัยเอโดะ จนเมือง

นี้ไดรับการขนานนามวา “ลิตเต้ิล เอโดะ” บนสองฟากถนน Ichiban Gai ซึ่งเปนยานธุรกิจสําคัญใจกลาง Little Edo 
เรียงรายดวยรานคาภายในอาคารแบบญ่ีปุนท่ีเรียกวา Kurazukuri 
ซึ่งอาจดูละมายคลายกันไปหมด แตหากพิจารณาในรายละเอียด
แลวจะพบวาสถาปตยกรรมของอาคารแตละหลังไดรับการ
ออกแบบอยางประณีตใหสอดคลองกับประโยชนใชสอยและมี
เอกลักษณเฉพาะตัวท่ีไมซ้ํากันหรือกลาวไดวา เปนการสราง
มูลคาเพิ่มในแงท่ีวาเปนอาคารซึ่งมีเพียงหลังเดียวในโลกยาน 
Kashiya Yokocho ใน Little Edo ไดกลายเปน outlet สําหรับ
โรงงานผลิตขนมในละแวกนั้น และไดรับขนานนามวาเปน “ตรอกแหงขนมหวาน” ไมไกลจากหอนาฬิกา Toki 
No Kane  ประจําเมือง ตลอดสอขางทางจะเต็มไปดวยรานขายขนมท่ียังคงรูปแบบและขนมด้ังเดิมหลากหลายชนิด 
ต้ังแตสมัยคุณตาคุณยายยังเด็กวางเรียงรายอยูกวา 20 รานในราคายอมเยา โดยจะขนมท่ีขายสวนใหญจะเปนขนม
ญ่ีปุนโบราณ เชน ลูกกวาดหลากรส, แครกเกอร, ขนมเคลือบน้ําตาล ฯลฯ.  จากนั้นพาทานสูแหลงชอปปงทันสมัย
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ขนาดใหญของเมืองนาริตะ ณ อิออน พลาซา อิสระใหทานไดเลือกชม-ซื้อหาสินคา จากรานคาตาง ๆ ไมวาจะเปน 
เสื้อผา กระเปา รองเทา ของแตงบาน ของท่ีระลึก ฯลฯ ... สนุกสนานกับการจับจายสินคาของราน 100 YEN สินคา
ทุกอยางในรานราคาช้ินละ 100 เยน และภายในอาคารยังมี หางจัสโก ใหทานไดเลือกชอปปงกันตออยาง
เพลิดเพลิน อีกดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน .... อิสระตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดใชเวลาไดอยางคุมคา (ไมรวมอาหาร) 
อิสระใหทานเลือกชอปปงตออยางจุใจ...สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู “สนามบินนาริตะ”  

16.55 น.           ออกเดินทางจากสนามบิน นาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 677 
21.25 น.           เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 
 
 
 
หมายเหตุ:   รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปล่ียน เปนตน  
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อัตราคาบริการ กรณีมีผูเดินทางผูใหญข้ันต่ํา 10 ทาน  (ตั๋วเด่ียว)  
ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาทั่วไป  

ผูใหญ พักหองคู 95,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   93,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 91,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 89,900.- 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ   14,000.- 

มีตั๋วแลว ลดทานละ  21,000.- 

 
อัตราคาบริการ กรณีมีผูเดินทางผูใหญข้ันต่ํา 10 ทาน  (ตั๋วกรุป)  

ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาทั่วไป  
ผูใหญ พักหองคู 87,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)   85,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน   มีเตียงเสริม) 83,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 81,900.- 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ   14,000.- 

มีตั๋วแลว ลดทานละ  16,000.- 

 
10.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบิน นาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 641 
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 

 

 
อัตราคาบริการ กรณีมีผูเดินทางผูใหญข้ันต่ํา 8 ทาน (ตั๋วเด่ียว)  

ประเภทผูเดินทาง  ลูกคาทั่วไป  
ผูใหญ พักหองคู 139,900.- 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ   18,000.- 

มีตั๋วแลว ลดทานละ  21,000.- 
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หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา
แลกเปลี่ยน และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ ในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน  
 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบิน
ทุกแหง  

2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. คาธรรมเนียมวีซา ( สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย ) 
4. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 
5. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 
6. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ  1,000,000.- บาท 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!! 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท   ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากัด 
 ชําระโดยเงินสด 
 ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619388) 

ช่ือบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากัด 
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที่  718-2-48819-9 บัญชีออมทรัพย 

การยกเลิก:   
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
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เอกสารการยื่นวีซาประเทศญี่ปุน  (สําหรับการยื่นเปนกรุป) 

1. หนังสือเดินทางไทย  อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตัวจริง) 
2. รูปถายสี  ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เทานั้น จํานวน 2 รูป อายุไมเกิน 6 เดือน ถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา พื้นหลังสีขาว ไมมี

รอยแม็ก หรือเย็บที่รูป  
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สูติบัตร 
4. กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทบาน - ท่ีทํางาน - มือถือ ไวท่ีหนาสําเนาบัตรประชาชน (โปรดอยาลืม) 
5. สําเนาทะเบียนบาน  
6. สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสูติบัตรบุตร (ถามี)  

กรณีไมไดทํางานแลว และไมไดเดินทางพรอมสามี ตองใชเอกสารการงาน และการเงินของสามีประกอบดวย 
7. สําเนาใบมรณบัตร หรือ หยา (ถามี) 
8. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ หรือ ช่ือสกุล (ถามี) 
9. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกหนา ท่ีมียอดเขา-ออก (หากเลมใหมมี 1-2 หนา รบกวนขอเลมเกาดวยคะ) 
10. หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) / การเรียน (ฉบับจริง) 

-  หากเปน “ลูกจาง” หนังสือรับรองงานท่ีระบุวันท่ีเริ่มทํางาน, ตําแหนง, อัตราเงินเดือน เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
-  หากเปน “เจาของกิจการ” สําเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไมเกินกวา 3 เดือน นับจากวันท่ีออกถึงวันท่ีเดินทาง 
-  หากเปน “นักเรียน / นักศึกษา”     (อายุตํ่ากวา 16 ป)   สําเนาสมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจําตัวนักเรียน 

                                                                        (อายุ 16 ปข้ึนไป)   หนังสือรับรองจากทางสถาบัน เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) 
 

หากเปนการย่ืนเดี่ยว เอกสารขางตนจะตองเปนตัวจริงพรอมสําเนา 1 ชุด 
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