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“ซุปตารท์ุง่ดอกไมห้ลากสตีามฤดกูาล” 
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โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
นมสัการ หลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบทุส ึณ วดัโทไดจ ิ

ชมปราสาททอง ณ วดัคนิคะคจุ ิของเมอืงเกยีวโต 
สมัผสัวฒันธรรมญปีุ่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชาแบบตน้ตาํหรบัญปีุ่ น 

เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดันําใส สามสายนําศกัดสิทิธ ิแหง่เกยีวโต 
ภเูขาไฟฟจูชินั 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญปีุ่ นทมีาแลว้ตอ้งไดเ้ห็น 
ไฮไลท!์! ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมโิยโกะ  

ชอ้ปปิงยา่นดงัจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิของโอซากา้ และ ชนิจกู ุกรงุโตเกยีว 
บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนําแรธ่รรมชาต ิ(ออนเซน) 

มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / 
Infant เด็กอายตุํากวา่ 2 ปี ราคา 9,000 บาท/ทา่น 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทมีตีวัเครอืงบนิแลว้ (JOINLAND)  
ราคาทวัรเ์พยีง 36,888 บาท/ทา่น (จาํนวนจาํกดั)  

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 30 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

31 พฤษภาคม - 05 มถินุายน 2566 48,888.- 9,500.- 
 

01 – 05 มถินุายน 2566 48,888.- 9,500.- 
 

15 – 20 มถินุายน 2566 48,888.- 9,500.- 
 

22 – 27 มถินุายน 2566 48,888.- 9,500.- 
 

29 มถินุายน – 04 กรกฎาคม 2566 48,888.- 9,500.- 
 

26 – 31 กรกฎาคม 2566 49,888.- 9,500.- 
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วนัแรก  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
20.30 น.  พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 ประตู 10 ผูโ้ดยสารขาออก เพอืพบไกดแ์ละรบั

เอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (THAI AIRWAYS) เจา้หนา้ทีของ
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.59 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น เทยีวบนิท ีTG622 
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

 
วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น – เมอืงโอซากา้ – เมอืงนารา –  

วดัโทไดจ ิ–  ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพอื
ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัหลงัผา่นขนัตอน
การเขา้ประเทศแลว้ 

 เมอืงโอซากา้ (Osaka) เมอืงทมีขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 
ของประเทศญีปุ่ น ตังอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญีปุ่ น ปัจจุบันเมืองโอซากา้มีสถานที
ท่องเทยีวมากมาย มีแหล่งชอ้ปปิงยอดนยิม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทังยังมีอาหารทเีป็นเอกลักษณ์ 
เชน่ ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญปีุ่ น) และ คชุคิตัส ึ

 เดนิทางสู ่เมอืงนารา (Nara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เป็นเมอืงหลวงของญปีุ่ นตังแต่
ชว่งเรมิแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นมีวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบาง
แหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก นําท่านสู ่วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืง
นารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหนึงในวัดทมีีชอืเสยีงมากทีสุดและมีความสําคัญ
ทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่ น ถูกสรา้งขนึในปี 752 เป็นเหมือนศูนยก์ลางของวัดทังหมดใน
ประเทศและมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน เพอืลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้ี
การยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทปีระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื 
ไดบทุสเึดน ซงึมขีนาดใหญท่สีดุในญปีุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดทน่ีาสนใจและเป็นทนียิมอยา่ง
มากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซงึฐานขนาดรอบเสานีมขีนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของ
เสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชอืวา่หากใครสามารถรอดผ่านชอ่งนไีปไดก้็จะสามารถตรัสรู ้
ไดใ้นชาตหินา้ 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (รวมค่าเขา้ชม) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 
นาท)ี เป็นหนงึในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทังหมด 8 ชัน 
ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คนํูา และสวนนชิโินมารซุงึอยูท่างป้อมตะวักตก ความ
งดงามของปราสาท ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทนัีกท่องเทยีวทัวโลกตา่งใหค้วามสนใจ
ทจีะมาเยอืนและชมตลอดทังปี 
 จากนันอสิระชอ้ปปิง ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บรเิวณ
แหล่งชอ้ปปิงแห่งนีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้น
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เครอืงสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนด์
ทังญีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างทีตอ้งการ
รวมกนัอยูบ่รเิวณน ีใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ยา่นบันเทงิยามคํา
คืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชไิปจนถึงสะพานนิปปนบาช ิ
ไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลโิกะแมน หรอื ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori 
Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑากําลังวงิอยู่บนลู่วงิ ซงึถูกตดิตังมาตังแต่ ปี ค.ศ.1935 
นอกจากนยีังมอีกีหนงึสัญลักษณ์สถานทนัีดพบกนัหลง นันก็คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซงึ
มปีูยักษ์ขยับแขนและลูกตาไดอ้กีดว้ย และหา้มพลาดสําหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถนิของชาวโอ
ซากา้ ทมีาถงึถนิแลว้ตอ้งลอง Original Taste รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
ทพีกั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทสีาม เมอืงโอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ– การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น – วดัคโิยมสิเึดระ – 
เมอืงนาโกยา่ – ยา่นซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เมอืงหลวงเก่าของประเทศญปีุ่ น มี
ชอืเสียงระดับโลกในเรืองของวัฒนธรรมทีประณีต ศลิปะแบบญีปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มีมนต์เสน่หแ์บบ
ชนบทญปีุ่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทเีป็นนยิมของคนทัวโลก 
 นําท่านสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทคีนไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้ง
ขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตังใจยกบา้นพักแหง่นีใหเ้ป็น
วัดนกิายเซนภายหลังจากททีา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วัดทอง เนืองจากทวีัดนีจะมอีาคาร
หลักเป็นสทีองเกอืบทังหลังตังโดดเดน่อยู่กลางนํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพนืนําเบอืงหนา้ จน
เกดิเป็นภาพทสีวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนงึของเมอืงเกยีวโต 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Japanese tea 
ceremony หรอืภาษาญปีุ่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีันตอนมากมาย เรมิ
ตังแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทุกขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ไมใ่ชแ่คร่ับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชา
นอีกีดว้ย พธิชีงชาหมายถงึ “วถิแีหง่ชา” ซะโดจะเรยีกอกีอยา่งวา่”ฉะโนะย”ุ ซงึเป็นประเพณีทเีกา่แก่
ของญปีุ่ น ตน้แบบของพธิชีงชาซงึความหมายว่าความสามัคคใีนการเคลอืนไหว หัวใจพธิชีงชา คอื 
ความสนุทรยีใ์นความเรยีบงา่ย การรวมเป็นหนงึเดยีวกบัธรรมชาตดิว้ยจติใจทนีงิสงบและบรสิทุธซิงึสงิ
นคีอืปรัชญาของซาโด 
นําท่านสู่ วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) แปลเป็น
ภาษาไทยวา่ วัดนําใส เป็นวัดทมีชีอืเสยีงทสีดุในเมอืงเกยีวโต สรา้งขนึมากอ่นทเีกยีวโตจะเป็นเมอืง
หลวงของญีปุ่ น เมือปี ค.ศ.778 นักท่องเทียวนิยมเดนิทางมาเพือสักการะและขอพรจากองคพ์ระ
โพธสิัตว์เจา้แม่กวนอมิ 11 พักตร์ 1000 กร ซงึเป็นพระประธานของวัด นอกจากนีทีนียังเป็นที
ประดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้แหง่ความรํารวยมังคัง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทังหมดแตท่ี
น่าสนใจ ไดแ้ก ่เสาทคํีายันระเบยีงวดั ขนาดใหญ ่เสาดังกลา่วประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญจํ่านวน
รอ้ยกวา่ตน้ สรา้งขนึดว้ยไมข้นาดใหญส่งูจากพนื 12 เมตร โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว อาคารไมห้ลัง
นไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโกในฐานะสว่นหนงึ
ของอนุสาวรยีท์างประวตัศิาสตรเ์มอืงเกยีวโต 
นําท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัวโมง) เป็นตัวเมืองของ
จงัหวดัไอจ ิมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที
สําคัญแหง่หนงึของญปีุ่ น  
นําทา่นชอ้ปปิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ 
โดยเฉพาะแหลง่ราตร ีเชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสึ
ซาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหล่งรวมแฟชัน
และรา้นคา้สุดเก๋มากมาย เช่น ร า้นเสือผา้ , ร า้นของใช ้
กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอลญปีุ่ น 
หา้มพลาด ตอ้งมาเยือนหา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซงึ
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เป็นจุดศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทงิมากมาย ทีมี Grand Canyon ฮอลล์จัดคอนเสริ์ตศลิปิน
ไอดอลและยงัเป็นคาเฟ่ นอกจากนทีนียีังเป็นสถานทตัีงของ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
พกัท ี  THE B NAGOYA  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 
วนัทสี ี เมอืงนาโกย่า – ทะเลสาบยามานากะโกะ – เมอืงยามานาช ิ- หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก -  

จดุชมววิชนั 5 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
เดนิทางสู่ ทะเลสาบยามานากะโกะ (Yamanakako Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชัวโมง แวะจุดพักรถ 1 ครัง) คือทะเลสาบทีอยู่ในหมู่บา้นยามานากะโกะ (Yamanakako Mura) 
จังหวัดยามานาช ิ(Yamanashi) มพีนืท ี6.57 ตารางกโิลเมตรซงึใหญท่สีดุในบรรดา "ทะเลสาบฟจูทัิง
หา้ (Fuji-Goko) บรเิวณรอบทะเลสาบสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งสวยงาม จงึมนัีกทอ่งเทยีว
จํานวนมากเดนิทางมาเยยีมเยอืนทะเลสาบยามานากะโกะแหง่นี ในปี 2013 ทะเลสาบแหง่นีเป็นหนงึ
ในทรัพยส์มบัตอิงคป์ระกอบของ "ภูเขาไฟฟูจ ิสถานทศัีกดสิทิธแิละบ่อเกดิแห่งแรงบันดาลใจทาง
ศลิปะ" ทไีดรั้บเลอืกจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง)  
เป็นจุดท่องเทียวสําคัญอีกสถานทีหนึง โดยมีววิภูเขาไฟฟูจสิีขาวตัดกับพืนหลังสีฟ้า เป็นภาพที
สวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อนํา 8 บ่อในโอชโินะ ตังอยู่ระหว่าง
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นําทัง 8 นีเป็นนําจากหมิะทลีะลายในชว่งฤดู
รอ้น ทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทมีรีูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําใหนํ้าใสสะอาด
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เป็นพเิศษ นอกจากนียังมีรา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทรีะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทขีายทังผัก ขนม
หวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถนิอนืๆ 
จากนันเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ทมีคีวามสงูเหนอื
จากระดับนําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาติ
ไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจุดมุง่หมายของ
นักท่องเทยีวต่างชาตทิมีาเยือนญีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําทา่นขนึสู่ชนัท ี5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอ
สงวนสทิธไิมข่นึ ในกรณีทอีากาศไม่เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย 

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (6) พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 
ทพีกั  YUKARI NO MORI YAMANAKAKO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 
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วนัทหีา้ เมอืงยามานาช ิ– สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ทีะเลสาบ
คาวากจุ ิ(ตามฤดกูาล) – กรงุโตเกยีว – ยา่นชอ้ปปิงชนิจกูุ – ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี
– เมอืงนารติะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) สวนดอกไม ้

ขนาดใหญใ่กลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจูมิพีนืทถีงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 
87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุท์ปีลูกไวใ้หนั้กท่องเทยีวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทังปี ภายในสวนยังมี
ดอกไมท้ถีกูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดส้ัมผัสความงามของดอกไมใ้นรม่ไดแ้มใ้นวันทฝีนตก 
ไฮไลท!์!! นําตกเมียวจนิ นําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร บรเิวณรอบๆ นําตกยังมกีังหันและมุม
ถ่ายรูปมากมาย สําหรับทีนีท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทังปี โดยทางสวนมีตารางบอก
ชว่งเวลาบานของดอกไมช้นดิตา่งๆ ดงัน ี 

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  
 ปลายเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี, แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปี  
 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวนั 
 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน : ดอกบานชนื ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 

หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ทีะเลสาบคาวากุจ ิFuji Kawaguchiko Herb Festival 
จัดขนึทรีมิทะเลสาบคาวากจุใินชว่งตน้ฤดรูอ้น ซงึนอกจากจะจัดขนึเพอืตอ้นรับฤดชูมดอกลาเวนเดอร์
แลว้ ยังจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัความงามของดอกไมอ้กีหลากชนดิ เชน่ ดอกคาโมมายลแ์ละสมุนไพร
มากมาย โดยสถานทจัีดงานหลักคอื สวนสาธารณะยากซิาค ิ(Yagizaki Park) สวนยอดนยิมที
ดงึดูดนักท่องเทยีวมากมายดว้ยลาเวนเดอรซ์อฟครีมและชาสมุนไพร  และสวนสาธารณะโออชิ ิ
(Oishi Park) ทมีภีาพภูเขาฟูจซิงึเป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากจุติัดกันกับภาพทุ่งดอกลาเวน
เดอรอ์ย่างสวยสดงดงาม อสิระใหท้า่นไดว้งิเลน่ทา่มกลางทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งสดใส สัมผัสกลนิ
หอมสดชนื และเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงาม พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอก
ลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไม่นนั ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธหิากช่วงวนัเดนิทางลา
เวนเดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้) 
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เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
เดนิทางสู ่โตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชวัโมง) เมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ น 
ตังอยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสาย
ยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมอืง มสีถานทที่องเทยีวมากมาย เป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทยีวทัวโลก 
จากนันนําท่านชอ้ปปิง ยา่นชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้
มากมายทังเครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคุณ
ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสาหรับวัยรุ่น เครอืงสาอางยหีอ้ดังของ
ญปีุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิ
แหง่ใหม่ของชาวโซเชยีล นันก็คอื แมวยักษ์ 3 มติ ิทโีผล่บนจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้
ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทอีอกจากลาโพงคณุภาพเกรดด ีความละเอยีดภาพ
ระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทใีหภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยู่
เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ทา่นยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทถีกูครเีอทใหเ้ป็นภาพ 
3 มติผิ่านจอแอลอดีีนี ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนก,ี นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO 
แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครอืงดดูฝุ่ น ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 
เดนิทางสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็น
แหล่งชอ้ปปิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนียิม
ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีสีเขียว ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซ่า (Diver City 
Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึ ทอียูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีกค็อื หุน่ยนตก์นัดมั 
ขนาดเทา่ของจรงิ ซงึมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย  
นําทา่นสู ่เมอืงนารติะ (Narita) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
ทพีกั  HOTEL NIKKO NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทหีก เมอืงนารติะ – วดันารติะซนั – หา้งสรรพสนิคา้ออิอน – ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ –  
ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 นําท่านสู่ วดันารติะซนั (Naritasan Shinshoji Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที)  

เป็นวัดในพระพทุธศาสนาเกา่แก ่ตังอยูท่เีมอืงนารติะ จังหวัดชบิะ ทวีัดแหง่นมีรีปูเคารพขององคฟ์โุด
เมยีวโอ ทมีชีอืเรยีกขานกนัมาตังแตส่มัยโบราณวา่ "นารติะฟโุด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอื
เป็นหนึงในศาสนสถานสําคัญทีเป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ ชาวญีปุ่ นและ
นักทอ่งเทยีวนยิมมาไหวข้อพรเรอืงการงาน การเดนิทางปลอดภัย และโชคลาภ บรเิวณถนนเขา้สูว่ัด 
เป็นถนนชอ้ปปิงทมีีชอืว่า โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Naritasan Omotesando) หรือ ถนนปลา
ไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้
งานฝีมอืดังเดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทรีะลกึ และทถีนนแหง่นีจะมรีา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขนึชอื 
และมกีารแรป่ลาโชวส์ดๆ หนา้รา้นอกีดว้ย ซงึเปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวมานานหลายศตวรรษ 

 นําท่านเดนิทางสู่ หา้งสรรพสนิคา้ออิอนชอ้ปปิง (AEON) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที) 
ศนูยร์วมรา้นคา้และสนิคา้ตา่งๆ ทใีหญ่ทสีดุในเขตเมอืงนารติะ ทา่นจะไดเ้พลนิกับการเลอืกซอืสนิคา้
ราคา 100 เยน จากรา้น 100 เยน หรอื สนุกกับโซนเกมสเ์ซ็นเตอร ์ทมีเีครอืงเลน่อยา่งมากมาย รา้น
เสอืผา้ทมีักมโีปรโมชนัลดราคา รา้นหนังสอืรา้นอาหารทมีเีมนูใหท้า่นไดเ้ลอืก ไมว่า่จะเป็น อาหารจนี 
ตะวันตก หรือแมแ้ต่ อาหารไทย ก็ยังม ีรวมไปถงึซปุเปอรม์าร์เก็ตของทนีี ทีรวมสนิคา้ทุกประเภท 
อาหารสด อาหารสําเร็จรปู ของใชใ้นครัวเรอืน และ ผลไมท้มีอียูต่ามฤดกูาล 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ โตเกยีว ประเทศญปีุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 15 นาท)ี  

17.30 น.  เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย 
(THAI AIRWAYS) เทยีวบนิท ีTG677 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

22.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชทั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ลาํดบั ชอื-นามสกุล (ภาษาไทย) ชอื-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป)

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


