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

.......... น.

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ กรุ งนำริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยเทีย่ วบิน ..............
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
.......... น.

(1)

(2)

คันไซ – นำรำ – วัดโทโดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – นำโงย่ ำ

คณะเดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซำก้ ำ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) นา
ทานเดินทางสู่ เมือง นำรำ เป็ นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยูใ่ นภาคคันไซ มีเมืองหลวงจังหวัดในชื่ อเดียวกัน
คือ นารา ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปี ก่อน ในเมืองนารามีสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ มากมาย เมืองนาราเป็ นเมืองแห่ งกวาง เดินทางเข้าสักการะ วัดโทไดจิหนึ่ งในมรดกโลกของ
เมืองนารา สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 743 หน้าวัดมี ซุ่มประตูขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า นัน
ไดมง สร้างขึ้นในปี 1199 มีเสาไม้18 ต้นรองรับโครงสร้ างหลังคาไม้ขนาดใหญ่
เป็ นพิ เ ศษ ซึ่ งจะมี ล วดลายแกะสลัก จากงานไม้ที่ วิจิ ต รพิ ส ดาร เนื่ อ งจากรั บ
อิทธิ พลจากสถาปั ตยกรรมในยุคคามาคุ ระ บะกุฟุ รุ่ งเรื อง ตัวอาคารของวัดเป็ น
วิหาร ไม้ที่ ถูกบันทึ กว่า มี ขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก เป็ นวิหารที่ประดิ ษฐานของ
หลวงพ่อโต หรื อพระไวโรจนพุทธ ซึ่ งเป็ น 1 ใน 5 พระธยานิ พุทธเจ้าทั้งห้าซึ่ ง

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เป็ นพระพุทธรู ปสาริ ดขนาดใหญ่ สู งถึง 16 เมตร และมีน้ าหนักรวมมากกว่า 500 ตัน ตัววิหารไม้แห่ งนี้ เคยถูก
เพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง และได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง แต่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 2 ใน 3 และบริ เวณรอบๆ
วัดโทไดจิ เป็ นที่อาศัยของกวางน่ารักมากมาย ซึ่ งไม่กลัวคน และสร้างสี สันให้แก่นกั ท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่และรุ่ งเรื อง หลังจากการย้ายเมืองหลวงมาจาก นารา
ในปี 794 โดยเมืองเกียวโตเป็ นเมืองหลวง จนถึงปี 1868 ปั จจุบนั เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 7 พร้อมประชากรกว่า
1.4 ล้านคน ซึ่ งในอดีตเป็ นอีกเมืองที่รอดพ้นจากการโดนทิ้งระเบิ ดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้้
คงเหลือที่ก่อสร้ างสาคัญทางประวัติศาสตร์ มากมาย อาทิ วัดวาอาราม ศาลเจ้า ปราสาท และสถานที่สาคัญ
ต่าง ๆ มากมาย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu-dera) หรื อเรี ยกว่า วัดน้ำใส ตั้งอยู่บนเนิ น
เขาฮิงายามา สาเหตุที่เรี ยกว่า "วัดน้ าใส" ก็เนื่ องมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธิ์
จากแม่น้ า 3 สาย ซึ่ งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.788 (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ.1321) เพื่อถวาย
แด่พระโพธิ สัตว์กวนอิม 11 พักตร์ หรื อสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะ
เป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึถือเป็ นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า
1,500 ปี เชิ ญดื่มน้ าสามสายอันศักดิ์สิทธิ์ 3 สายเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล นาทานเดินทางสู่ เมือง นำโกย่ ำ เมือง
แห่ งศูนย์กลางอุตสาหกรรมอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น และใหญ่เป็ นอันดับ 3 มีประชากรอาศัยมากเป็ น
อันดับ 4 ของประเทศ โดยในอดีตเป็ นเมืองหน้าด้าน ในสมัยเอโดะ ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรื อนที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ อยูพ่ อสมควร หลังจากถูกทาลายโดยการทิ้งระเบิด เมื่อปี ค.ศ. 1945
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

(3)

หมู่บ้ำนชิรคำวำโกะ – ทำคำยำม่ ำ – มัตสึ โมโต้

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาทานสู่ หมู่บ้ำนชิ รำคำวำโกะ เป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได๎รับเลือกเป็ นมรดกโลกใน
ปี 1995 ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โช-สึ คุริจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และ
มีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิ มะที่ตกหนักในช
วงฤดู ห นาวได้แ ละรู ป ร้ า งของหลัง คาเหมื อ นกับ สองมื อ ของพระเจ้า หรื อ
พระพุทธเจ้าจึงเรี ยกหมู่บา้ นในสไตล์น้ ี วา่ กัสโช พร้อมกันนี้ ท่านจะเพลิดเพลิน
กับฝูงปลาคราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยูต่ ามลาธารหน้าบ้านซึ่งจะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทำคำยำม่ ำ เมืองที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกี ยวโต” เป็ นเมืองขนาดเล็กที่ต้ งั อยูใ่ นหุ บเขาที่
ยังคงความเป็ นธรรมชาติไว้ได้เป็ นอย่างดี ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ หรื อเทือกเขาทาเทยา ม่า และมี
เทศกาลทาคายาม่าซึ่งเป็ นหนึ่งในสามเทศกาลที่มีชื่อเสี ยงของประเทศ นาท่านผ่านชม ศาลาว่าการอาเภอ ที่ใช้
เป็ นที่บญั ชาการของโชกุนโทคุงาวะในสมัยก่อนและเป็ นสิ่ งปลุกสร้างแบบเก่าหลังสุ ดท้ายที่ยงั คงเหลือจนถึง
ปั จจุบนั อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรู ปและเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง “ตุ๊กตาซารุ โบะโบะ” ตุ๊กตาสัญลักษณ์
เมืองทาคายาม่า เป็ นเครื่ องหมายแห่ งความโชคดี หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าอื่น ๆ ได้ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่

ค่ำ

เมื อ งมัต สึ โมโต้ นาท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องมัตสึ โมโต้นาท่า นผ่านชม ปรำสำทมัต สึ โมโต้ หรื อเรี ย กอี ก ชื่ อว่า
ปราสาทอีกาด า ได้ซื่อว่าเป็ นปราสาทที่สวยที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งถูกสร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1590
โดย อิชิคาว่า คาสุ มาซะ ซึ่ งใช้เป็ นที่พานักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่าง
งดงาม ทาให้ผคู้ นนิยมมาเยือน และในปัจจุบนั ที่นี่ได้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์
ญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดนากาโน่แสดงอยูอ่ ย่างมากมาย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

อิซำว่ ำ – ฟูจิ – โกเทมบะ พรีเมีย่ ม เฮ้ ำท์ เลท

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ ภู เ ขำไฟฟู จิ ซึ่ ง เป็ นภูเ ขาไฟที่ ดับ แล้ว ที่ มี ค วามงามจนเป็ นที่ เลื่ องลื อไปทั่วโลก และ
กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจาชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่ ง ภูเขานี้ อยูห่ ่ างจากกรุ งโตเกียว 70 ไมล์ มียอด
สู ง 12,385 ฟุ ต มี ป ล่ องภู เ ขาไฟที่ ดับ แล้ว วัด เส้ น ผ่า ศู น ย์ก ลางได้
ประมาณ 2,000 ฟุต มีลกั ษณะเป็ นรู ปฝาชีครอบฐานข้างล่างแผ่กว้าง
ออก วัดโดยรอบได้ประมาณ 100 กิโลเมตร มีหิมะขาวโพลนปกคลุม
อยูต่ ลอดปี นาทุกท่านขึ้นสัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิด
ที่ ส ถานี ที่ 5 บนระดับ ความสู ง ที่ 2,500 เมตร (ในกรณี ที่ อ ากาศ
เอื้ออานวย) อิสระให้ทุกท่านได้บนั ทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้ อมทั้งเลื อกชมและซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองและขนมอร่ อยมากมาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอ้ ำท์ เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันบนหุ บเขาริ ม
Tomei Expressway ที่เชื่ อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ - อุทยานแห่ งชาติฮา
โกเน่กบั มหานครโตเกี ยวให้ท่านได้อิสระกับการเลื อกซื้ อเลือกชม
สิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงั ไม่วา่ จะเป็ นCoach, Bally,
Diesel, Gucci, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive
Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่
Kid Blue และ Triumph หมวดสิ นค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum,
Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีหมวดสิ นค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้า
เด็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็ นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต
ถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(4)

(5)

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนหรรษาสาหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท
โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลา กหลาย ตื่นตากับดินแดนส่ วน
ต่ า งๆ ภายในดิ ส นี ย ์แลนด์ อาทิ ดิ นแดนแห่ ง การผจญภัย (ในสวนน้ า ) ท่ า นจะได้พ บกับ เมอร์ เมดลากู น
ดินแดนของเงือกน้อย (Little Mermaid) ดินแดนอาระเบียน พบกับซิ นแบดและยักษ์อาละดิน ตื่นเต้นผจญภัย
ใน ถ้ าโจรสลัด สนุ กสนานกับการนัง่ เรื อบุก ป่ าที่ JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานา
ชนิด แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนัง่ รถไฟ ชมความหลากหลายภายในดิสนียแ์ ลนด์

***อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเทีย่ วชมดิสนีย์แลนด์ ***

ค่ำ

อิ สระให้ท่านได้สนุ กกับการผจญภัยในดิ นแดนหรรษา ในส่ วนของ
ดิ นแดนแห่ งความฝั น ที่นี่ท่านจะได้พบกับปราสาทในเทพนิ ยายและ
ตัวการ์ ตูนชื่ อดังมากมาย หรื อจะเลื อกชมในโซนโลกอนาคต กับการ
ท่ อ งอวกาศแบบสามมิ ติ จากนั้ นพบกั บ ความสนุ ก เร้ า ใจที่ BIG
THUNDER MOUNTAIN ก่อนอาลาจากดินแดนหรรษาให้ท่านร่ วม
ชมขบวนอีเลคทริ คพาเหรด และถ่ายภาพเหล่าการ์ ตูนชื่ อดังมากมายเป็ นที่ระลึ ก อาทิ มิกกี้ เมาท์ มินนี่ เม้าส์
โดนัลดักส์ โรเจอร์แร๊ บบิท เจ้าหมากุฟฟี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(6)

วัดอำซำกุซ่ำ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาทานเดินทางกราบนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอำซะกุซ่ำคันนอน ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุ งโตเกี ยว ซึ่ งเจ้าแม่
กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริ โมงิของวัดยังมี
ความประทับใจด้วย โคมไฟกระดำษสี แดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความ
สู งถึง 4.5 เมตร น้ าหนัก130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็ นรู ป เทพเจ้าแห่ งลม
และ สายฟ้ าเชื่ อว่าเป็ นเทพเจ้าผูค้ อยปกปั กรั กษาสั นติ ภาพแห่ งโลกนา
ความอุดม สมบูรณ์ สู่ผลผลิ ตข้าวของญี่ปุ่นถ้ามีเวลาเชิ ญเลื อกชม – เช่ า
วัตถุมงคล เครื่ องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ ของวัดนี้ เพื่อเป็ นมงคล หรื อเลือก จะเดินเล่นตาม ถนนนำคำมิเซะ ที่ท่าน
จะได้ชม-ช้อป สิ นค้าของที่ระลึกซึ่งเป็ นสิ นค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ ม
หมวก รองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้า ของที่ระลึก หรื อท่านเลือกที่จะชิม ขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรรำเม็ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
........... น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
........... น. คณะเดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

