กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

.......... น.

เทีย่ ง

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้ น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยควาสสะดวแแแทททานนนเร่่ อขออขเอแสารและ
สัสภาระแารเดินทาข
ออกเดินทำงสู่ กรุ งนำริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยเทีย่ วบิน ..............
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
.......... น.

(1)

(2) นำริตะ(ญี่ปุ่น) – โตเกียว – ฮำโกเน่ – ฟูจิ

คณะเดินทำงถึงสนำมบินนำริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้อขถิ่ นเร็ วแวทาประเทศไทย 2 ชัว่ โสข) นาททานผทานพิธี
แารตรวจคนเอ้าเส่ อข แล้วนาททานรับสัสภาระผทานพิธีแารทาขศุลแาแร จาแนั้นนาททานเดิ นทาขสูท วนอุทยำน
แห่ งชำติฮำโกเน่ 1 นน 5 ทะเลสาบที่ลอ้ สรอบภูเอาไฟฟูจิ อันเแิดจาแแารแทอตัวออขลาวาจาแภูเอาไฟฟูจิ ทานห้
ปิ ดทาขออแออขน้ านนทะเลสาบ นาททาน ล่ องเรือโจรสลัด สัสผัสควาสขาสราวแับภาพวาดออขทิวทัศน์ที่สีฉาแ
หลัขเป็ นภูเอาไฟฟูจิออข ทะเลสำบอำชิ (นช้เวลาประสาณ 30 นาที) จาแนั้นนา
ททานอึ้น กระเช้ ำไฟฟ้ำ สุทขหน้าสูท หุบเขำโอวำคุดำนิ หร่ อ หุบเขำนรก ที่สีควัน
พวยพุทขฟุ้ ขแระจายออแสาจาแรอยแยแออขแผทนดิน เพ่่อชส บ่ อน้ำแร่ ที่อุดสไป
ด้วยแรท แาสะถันที่สาสารถทานห้เปล่อแไอทแลายเป็ นสี ดา นห้ททานทดลอขชิส ไข่ ดำ
โดยชาวญี่ปุทนเช่่อวทา เส่่อแินไอทดา 1 ฟอข ทานห้สีอายุยน่ อึ้น 7 ปี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

ค่ำ

นาททานสูท ภูเขำไฟฟูจิ สัญลัแษณ์ออขแดนอาทิตย์อุทยั แหท ขนี้ และยัขเป็ นภูเอาไฟที่สีลแั ษณะที่ขดขาสที่สุดนน
โลแแหท ขหนึ่ ข ที่ สีควาสสู ขประสาณ 3,776 เสตร ซึ่ ขสีหิสะปแคลุ สบนยอดเอา
ตลอดทั้ขปี นาททานอึ้ นสัสผัสสนต์เสนท ห์และแลิ่ นอายอยทาขนแล้ชิดที่ สถำนีที่ 5
บนระดับควาสสู ขที่ 2,500 เสตร (ในกรณีที่อำกำศเอือ้ อำนวย) อิสระนห้ททานได้
บัน ทึ แ ภาพควาสขดขาสออขภู เ อาไฟแหท ข นี้ พร้ อ สทั้ข เล่ อ แชสและซ่้ อ สิ น ค้า
พ่้นเส่ อขและอนสอรท อย จาแนั้นนาททา นเดิ นทาขสูท เมืองอิซำว่ ำ ที่ นี่ทท า นจะได้ผทอนคลายแับ แารแชท น้ า แรท
ธรรสชาติ (Onsen) เช่่อวทาแชทแนั แล้วจะทานห้ผวิ พรรณสวยขาส และชทวยนห้ระบบหสุนเวียนโลหิ ตได้ดีอ้ ึน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม พิเศษสุ ดแับ “บุฟเฟ่ ต์ ขำปูยักษ์ ” นห้ททานได้สัสผัสลิ้สชิ สรส
ออขอาปูยแั ษ์แบบไสทอ้ นั อีแทั้ขอาหารคาวและหวานแบบดั้ขเดิสนนบรรยาแาศสไตล์ญี่ปุทน
หลัข รั บ ประทานอาหารจะได้ผทอ นคลายแับ แารแชท น้ า แรท ธ รรสชาติ (Onsen) เช่่ อ วท า แชท แ ัน แล้ว จะท านห้
ผิวพรรณสวยขาส และชทวยนห้ระบบหสุนเวียนโลหิ ตได้ดีอ้ ึน
จำกนั้นให้ ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

โกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอ้ำท์ เลท – รถไฟชินคันเซน – โตเกียวดิสนีย์แลนด์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาททานเดินทาขสูท โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลท ที่รวบรวสแบรนด์ระดับโลแสาไว้ดว้ ยแันบนหุ บเอาริ ส Tomei
Expressway ที่เช่่อสระหวทาข ภูเอาฟูจิ - อุทยานแหท ขชาติฮาโแเนทแบั สหา
นครโตเแี ยวนห้ททานได้อิสระแับแาร เล่ อแซ่้ อเล่ อแชสสิ นค้าที่ ไ ด้
รวบรวสแวทา 165 แบรนด์ดขั ไสทวาท จะเป็ นCoach, Bally, Diesel, Gucci,
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีแ
สาแสาย หสวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แแท Kid Blue และ Triumph
หสวดสิ นค้าHome Fashion ได้แแท Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น นอแจาแนี้ ยขั สี
หสวดสิ น ค้า อ่่ น ๆ อยทา ขรอขเท้า แระเป๋ า เส่้ อ ผ้า เด็ แ ซึ่ ขออขทุ แ ชิ้ น เป็ นออขแท้แ ละราคาถู แ แวท า นน
ห้าขสรรพสิ นค้า ที่รวสไว้นนพ่้นที่แวทา 400,000 ตาราขฟุต ถ่ อเป็ นสวรรค์แหท ขแารช้อปปิ้ ขออขคนญี่ปุทน
โดยเฉพาะ จาแนั้นนาททานเดิ นทาขสูท สถานี รถไฟชิ นคันเซน นาททานอึ้น รถไฟชิ นคันเซน หร่ อ รถไฟหัว
กระสุ น ซึ่ ขสีควาสเร็ ว 240 แิโลเสตรตทอชัว่ โสขสูท โตเกียว นาททาน
เดินทาขสูท โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดน หรรษาสาหรับคนทุแเพศ
ทุแวัย ทุทสทุนสร้ าขแวทา 600 ล้านบาทโดยแารถสทะเล ททานจะได้
สัสผัสแับควาสอลัขแารจาแจินตนาแารอันหลาแหลาย ต่่นตาแับ
ดินแดนสท วนตทาขๆ ภายนนดิสนี ยแ์ ลนด์ อาทิ ดิ นแดนแหท ขแารผจญ
ภัย(นนสวนน้ า) ททานจะได้พบแับ เสอร์ เสดลาแูน ดินแดนออขเข่อแ
น้อย (Little Mermaid) ดิ นแดนอาระเบียน พบแับซิ นแบดและยัแษ์อาละดิ น ต่่นเต้นผจญภัยนน ถ้ าโจรสลัด
สนุแสนานแับแารนัข่ เร่ อบุแ ปท าที่ JUNGLE CRUISE ททานจะได้พบแับเหลทาสัตว์ปทานานาชนิ ด แล้วพัแผทอน
อิริยาบถด้วยแารนัข่ รถไฟ ชสควาสหลาแหลายภายนนดิสนียแ์ ลนด์

***อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเทีย่ วชมดิสนีย์แลนด์ ***

ค่ำ

อิสระนห้ททานได้สนุ แแับแารผจญภัยนนดินแดนหรรษา นนสท วนออขดินแดนแหท ขควาสฝัน ที่นี่ททานจะได้พบ
แับปราสาทนนเทพนิ ยายและตัวแาร์ ตูนช่่ อดัขสาแสาย หร่ อจะเล่อแชส
นนโซนโลแอนาคต แับ แารทท อขอวแาศแบบสาสสิ ติ จาแนั้นพบแับ
ควาสสนุ แเร้านจที่ BIG THUNDER MOUNTAIN แทอนอาลาจาแ
ดิ นแดนหรรษานห้ททานรท วสชสอบวนอี เลคทริ คพาเหรด และถทายภาพ
เหลท า แาร์ ตู น ช่่ อ ดัข สาแสายเป็ นที่ ร ะลึ แ อาทิ สิ แ แี้ เสาท์ สิ น นี่ เ ส้า ส์
โดนัลดัแส์ โรเจอร์แร๊ บบิท เจ้าหสาแุฟฟี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง

(4)

พระรำชวังอิมพีเรียล – ศำลเจ้ ำเมจิ – วัดอำซำกุซ่ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาททานเดินทาขสูท พระรำชวังอิมพีเรียล เป็ นที่ประทับออขสสเด็จพระจัแรพรรดิแหท ขราชวขศ์เสจิแหท ขประเทศ
ญี่ปุทน ตั้ขอยูนท จแลาขแรุ ขโตเแียวททาสแลาขคูน้ าล้อสรอบสาตั้ขแตทสสัยเอโดะ บน
พ่้นที่สาแแวทา 270 เอเคอร์ ซึ่ ขพ่้นที่สทวนนหญทจะเป็ นสวนปท าไส้ธรรสชาติ และ
เน่่ อขจาแพระราชวัขแหท ขนี้ เป็ นที่ประทับออขสสเด็จพระจัแรพรรดิ จึขไสทเปิ ด
นห้ประชาชนทัว่ ไปเอ้าชส แตทจะสีเพียขแรณี พิเศษ 2 ปี ที่เปิ ดนห้บุคคลภายนอแ
เอ้าได้ค่อ วันที่ 23 ธันวาคส ซึ่ ขเป็ นวันพระราชสสภพออขสสเด็จพระ
จัแรพรรดิอาแิฮิโตะ และวันที่ 2 สแราคส ออขทุแปี ที่สสเด็จพระจัแรพรรดิจะ
ออแสสาคส เพ่่ออวยพรนห้ประชาชนเน่่อขนนโอแาสวันปี นหสท แตทจะอนุ ญาตนห้ประชาชนทัว่ ไปเอ้าได้เพียขแคท
บริ เวณพระราชฐานชั้ นนอแเทท า นั้ นภายนนอุ ท ยานชั้ นนนอั น เป็ นเอต
พระราชฐาน เป็ นอาคารคอนแรี ตทรขเตี้ย หลัขคาสี เอียว ซึ่ ขสร้ าขอึ้นแทน
ออขเดิ สที่ ถูแทิ้ขระเบิดโดยฝท ายสัสพันธสิ ตรนนชท วขสขคราสโลแครั้ ขที่ สอข
บริ เวณที่นแั ททอขเที่ยวทัว่ ไปนิ ยสถทายรู ปแันค่อ สะพำนนิจูบำชิ เป็ นสะพานที่
สีช่อเสี ยขและเป็ นที่รู้จแั เป็ นอยทาขสาแแล้ว ยัขเป็ นสะพานที่สาสารถอ้าสผทานไปยัขเอตพระราชฐานชั้นนนได้อีแ
แล้วเดินทาขสูท ศำลเจ้ ำเมจิ สร้าขอึ้นเส่่อปี ค.ศ.1920 แตทตทอสาถูแทาลายเน่่อขจาแสขคราสโลแครั้ขที่ 2 เส่่อปี ค.ศ.
1945 และได้รับแารบูรณะอึ้นสานหสทเส่่อปี ค.ศ. 1958 ศาลเจ้าแหท ขนี้ สร้าขอึ้นโดยอาสาสสัคร สาแแวทา 100,000
คน เพ่่อเป็ นอนุสรณ์ถึขพระจัแรพรรดิเสจิและพระสเหสี โชเคน เน่่ อขจาแประเทศญี่ปุทนนนแทอนยุคสสัยราชวขศ์
เสจิได้สีแารปฏิรูปเปลี่ยนแปลขไปสูท ควาสเป็ นสาแลสาแอึ้น พระอขค์
จึขพยายาสรัแษาไว้ซ่ ึ ขวัฒนธรรสอันดีขาสนนด้านพระพุทธศาสนาและ
ควาสสขบสุ อออขประเทศญี่ปุทน ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ยอดนิยสสาหรับ
จัดพิธีแตทขขานออขคูทบทาวสาวญี่ปุทน จาแนั้นนาททานเดินทาขสูท ยาท น ฮำรำ
จู กุ ยทาน ช้อปปิ้ ขช่่ อดัขออขวัยรุท นญี่ปุทนและยัขเป็ นแหลทขรวสตัวออข
วัยรุท นที่สีแนวทาขแารแตทขตัวนนสไตล์แบบแปลแ ๆ หร่ อแตทขตัวเลียนแบบตัวแาร์ ตูนช่่อดัข
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

ค่ำ

นาททานชส วัดอำซำกุซ่ำ แคนนอน ซึ่ ขเป็ นวัดที่เแทาแแทที่สุดนนโตเแียว ภายนนสี พระพุทธรู ปทองคำของเจ้ ำแม่
กวนอิม ซึ่ ขสีเร่่ อขเลทาวทาสีชาวประสข 3 คนไปทอดแหหาปลานนแสทน้ าซึ สิดะแล้วได้อขค์เจ้าแสทแวนอิสติด
อึ้นสาชาวบ้านจึขอัญเชิ ญสาประดิ ษฐานและสัแแาระที่วดั นี้ พร้ อสชส
โคสไฟอนาดยัแษ์ที่สีควาสสู ขถึข 4.50 เสตร ที่ประตูทาขเอ้า - ออแวัด
ทั้ขยัขสีเทพเจ้าแหท ขลสและเทพเจ้าแหท ขสายฟ้ าคอยพิทแั ษ์รัแษาวัดแหท ข
นี้ ด้วย หร่ อเล่ อแเดิ นเลท นตาส ถนนนำคำมิเซะ ทท า นจะได้ช้อปปิ้ ข
สิ นค้าออขที่ระลึแซึ่ ขเป็ นสิ นค้าพ่้นเส่อขญี่ปุทนสาแสาย รวสทั้ขอ้าวออข
เคร่่ อขนช้คุณภาพดี อาทิ รท ส หสวแ รอขเท้า แระเป๋ า เส่้ อผ้า ออขที่ ระลึ แ หร่ อททานเล่ อแที่ จะชิ สอนสอรท อย
สไตล์ญี่ปุทนตาสอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(5)

คำมำคุระ – หลวงพ่อโต – เอออน พลำซ่ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาททานเดิ นทาขสูท เมืองคำมำคุ ระ นสัส แาร หลวงพ่ อโต ที่วัดคำมำคุ ระ ทาจาแสัสฤทธิ์ ที่ พระชายาออข
จัแ รพรรดิ์ คาสาคุ ร ะได้จ าลอขแบบสาจาแนารา และพระนาขได้
เดินทาขรับแารบริ จาคทรัพย์จาแประชาชนที่ ศรัทธานนศาสนาพุทธ
ทัว่ ประเทศญี่ปุทน ถึ ข 2 ครั้ข เน่่ อขจาแถูแพายุพดั พัขและถูแคล่่ น
ยัแษ์สึนาสิ ถลทส จนวิหารพัขยับเยิน แตทสีปาฎิหาริ ยแ์ บั อขค์หลวขพทอ
เพียขแคททรุ ดลขเล็แน้อยถึ ขต้อขบูรณะเป็ นครั้ ขที่ 2 ชาวญี่ปุทนจึขสี
ควาสเช่่ อนนแารบนบาน ออนห้ประสบควาสสาเร็ จตทาขๆ ไสทวาท เร่่ อข
แารขาน ควาสรั แ สุ อภาพ หร่ อแส้แระทัข่ ออลูแ สาหรั บคูทสาสี ภรรยา ที่สีบุตรยาแและภายนนอขค์พระ
สาสารถเอ้าและอึ้นภายนนอขค์พระสัสฤทธิ์ ได้ เพ่่อดูเน่้อภายนนอขค์พระ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาททานเดินทาขสูท “เอออน พลำซ่ ำ” ศูนย์รวสสิ นค้าชั้นนาตทาขๆ สาแสาย อาทิ นาฬิแา, แล้อข, แระเป๋ า, รอขเท้า
เส่้ อผ้า เป็ นต้น รวสทั้ข “ร้ ำน 100 เยน” สิ นค้าคุ ณภาพดี ราคาแสนถูแ อิสระนห้ททานได้เพลิ นเพลิ นแับแาร
“เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูแนจฝาแคนทาขบ้านตาสอัธยาศัยอยทาขจุนจ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน

วันทีห่ กของกำรเดินทำง

(6)

นำริตะ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

........... น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
........... น. คณะเดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

