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

.......... น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........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 – นิกโก

คณะเดินทาขถึขสนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้อขถิ่นเร็ วแวทาประเทศไทย 2 ชัว่ โสข)หลัขผทานพิธีแาร
ตรวจคนเอ้าเส่อขและศุลแาแรแล้ว ผทานพิธีศุลแาแรและตรวจคนเอ้าเส่อข จาแนั้นนาททานรับ นาททานเดินทาข
ตทอสูท เมืองนิกโก้ เส่อขเล็แๆ ที่เป็ นดัข่ ประตูสูท วนอุทยานแหท ขชาตินิแโแ้ และเป็ นที่ที่สีช่อเสี ยขนนเร่่ อขออข
แารตบแตทขศาลเจ้า นห้สีควาสวิจิตรตระแารตา ซึ่ ขจะเรี ยแแันวทา "ศาลเจ้าแบบโทโชแุ " เส่อขนิ แโแ้ยขั เป็ น
สุ สาน ที่ฝัขศพออข “โทแุขาวะ อิเอะยาสุ ” ซึ่ ขเป็ นต้นตระแูลโทแุขาวะเอาไว้ และศูนย์แลาขออขศาสนาพุทธ
และชินโต สาหลายศตวรรษ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาททานชส น้ำตกเคกอน น้ าตแที่สีควาสสู ขถึ ข 100 เสตร ไหลสาจาแน้ านนทะเลสาบชูเซนจิ ซึ่ ขถ่อวทาเป็ น
น้ าตแที่สวยขาสที่สุดนนญี่ปุทน ททานสาสารถชสควาสขาสนนระยะนแล้โดย
นช้ลิฟท์ลขสูท หุบเอาเบ่้อขลทาขสูท ทะเลสำบชู เซนจิ ซึ่ ขเป็ นแารแทอตัวจาแหิ น
ละลายซึ่ ขระเบิดสาจาแภูเอาไฟนันไต ปั จจุบนั เป็ นที่ต้ ขั ออขสถานที่พแั
ตาแอาแาศสาแสาย และยัขเป็ นแหลทขน้ าสาคัญออขน้ าตแเคแอนอีแด้วย นา

ค่ำ

ททานเดินทาขสูท ศำลเจ้ ำโทโชกุ สถาปั ตยแรรสชั้นเยี่ยสออขชทาขฝี ส่อที่หาไสทได้แล้วนนปั จจุบนั ซึ่ ขเป็ นแาร
ผสานสถาปั ตยแรรสระหวทาขพุทธและชิ นโต สร้ าขโดยโชแุนรุท นที่ 3 ออขตระแูลอิเอะยาสุ ภายนนสีขาน
ประติสาแรรสที่เต็สไปด้วยอารสณ์และจินตนาแารอยทาขสาแสาย เชทน สัขแร 100 หัว , แสวนอนหลับ ,
ลิขสาสตัว และสัขแรหัวเราะ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
***หลัขรับประทานอาหารค่า ออเชิญททานสัสผัสแับแารแชทน้ าแรท สไตล์ญี่ปุทน หร่ อที่เรี ยแแันวทา “แารอาบออน
เซ็น” นห้ททานได้ผอท นคลายควาสเส่่อยล้าจาแแารเดินทาข และชาวญี่ปุทนยัขเช่่ อแันวทาแารอาบน้ าแรท น้ นั จะทานห้
ผิวพรรณสีสุอภาพดีอีแด้วย***
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(3)

นิกโก้ – ฟุคุชิม่ำ – เซนได

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาททานชส เอโดะ วันเดอร์ แลนด์ หรื อ เอโดะมุระ เส่อขโบราณสสัยเอโดะ สัสผัสบรรยาแาศที่สร้าข ได้อยทาข
ลขตัวทั้ขสภาพแวดล้อส บ้านเร่ อน ร้านค้า ท้อขถนนและแารแตทขแาย
ออขผูค้ นที่ราวแับย้อนยุคไปเส่่อ 200 แวทาปี แทอน ชส โชว์แารแสดข
ทาขศิลปวัฒนธรรสตทาขๆ เชท น โชว์โออิรัน โชว์สายน้ าสายาแล หร่ อ
แารตทอสู ้ออขนินจา แารพลาขตัวนนรู ปแบบตทาขๆ และแารนช้ชีวิตแบบ
นินจาที่หาชสได้ยาแนนปั จจุบนั และอิสระนห้เล่อแซ่้ อออขที่ระลึแ และ
ถทายภาพแับสุสสวยๆประทับนจแับบรรยาแาศญี่ปุทนนนสสัยเอโดะ ซึ่ ขเป็ นชทวขยุคสสัยที่ประเทศญี่ปุทนบทสเพาะ
เอแลัแษณ์ออขชาติสาจนปัจจุบนั
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาททานเดิ นทาขสูท เมืองฟุ คุชิม่ำ (Fukushima) เส่ อขที่ อ้ ึ นช่่ อนนเร่่ อขออขผลไส้และอนานนาสวทา เป็ น
"จัแรวรรดิแหท ขผลไส้" (Fruit Kingdom) และเป็ นเส่อขที่สีช่อเสี ยขนนเร่่ อข ออนเซ็น ออข ภูสิภาคโทโฮคุ อีแ
ด้วย จาแนั้นนาททานไปยัข "สวนผลไส้”เพ่่อนห้ททานได้ลิ้สรสผลไส้จาแ
ต้น เด็ดแันจาแอั้ว เล่อแแินเล่อแทานแันตาสอัธยาศัย นห้เต็สที่แบั แารสา
เย่อน "จัแรวรรดิแหท ขผลไส้ แหท ขนี้ (ผลไส้เป็ นไปตาสฤดูแาลออขเส่อข
แหท ขนี้ ) หลัขจาแนั้นนาททานสูท เมืองเซนได เส่อขที่นหญทที่สุดนนภูสิภาค
โทโฮคุ และสีประชาแรราวๆ 1 ล้านคนบริ เวณตัวเส่อขแวดล้อสไปด้วย
แาแพขปราสาท และต้นไส้ จนได้ช่อวทาเป็ น City of Trees จาแนั้นอิสระนห้ททานเพลิดเพลินแับยทาน ช้อปปิ้ ข
ที่สีช่อเสี ยขออข เส่อขเซนได นัน่ ค่อ แหลทขช้อปปิ้ ขที่อยูตท ิดๆแับสถานี รถไฟเซนได ประแอบไปด้วยถนน
หลายเส้นที่สีร้านค้าตทาขๆสาแสาย รวสไปถึขห้าขสรรพสิ นค้า แับสิ นค้าที่สีอยูหท ลาแหลายนห้เล่อแซ่้ อ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(4)

เซนได – ฮิรำอิซูมิ – มัตสึ ชิม่ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาททานชส อนุสำวรีย์ของไดเมียวตำเดียวแห่ งภำคเหนือ ดำเตะ มำซำมุเนะ นนททวขททาอี่สา้ ถ่อดาบสวสหสวแ
ประดับรู ปพระจันทร์ เสี้ ยวอยูบท นยอดเอาเหน่อเส่อขเซนได อนุสาวรี ยแ์ หทขนี้ต้ ขั อยูบท ริ เวณเดียวแับที่ต้ ขั ปราสาท
เซ็นไดหร่ อปราสาทอาโอบะ (ซึ่ ขแปลวทาปราสาทนบไส้สีเอียว) สร้าข
อึ้นบนยอดเอาอาโอบะเส่่อไดเสียวดาเตะ สาซาสุเนะ ได้ยา้ ยรแราแ
สาจาแเส่อขอิวาเดะยาสะโดยสอขวทาที่นี่เหสาะเป็ นชัยภูสิที่เหสาะแวทา
จึขนช้เป็ นที่สนั่ นนแารปแครอขเส่อขเซ็ นได จนรุท ขเร่ อขอยูแท วทา 270 ปี
จาแนั้นเดินทาขสูท เมืองฮิรำอิซูมิ ซึ่ ขเป็ นเส่อขอึ้นออขตระแูลฟูจิวาระ
เส่่อครั้ขอดีต (อยูทท าขตะวันตแเฉี ยขนต้ออข เส่อขอิวาเตะ) และเป็ นคูทแอทขแับเส่อขเแียวโต นนด้านวัฒนธรรส
แารเส่อข และ แารค้า นนชทวขศตวรรษที่ 12 แตทวาท นนปี 1189 เส่อขแหท ขนี้ แ็ได้ถูแทาลายลขโดย สินาโส๊ต โยริ
โตโสะ โดยปั จจุบนั นี้ แส้วทาเส่อขจะไสทแลับสารุท ขโรจน์เหส่อนอยทาขเคย แตทที่นี่แ็ ยัขคขเอแลัแษณ์ออขโท
โฮะอุไว้นห้เห็นหลายอยทาขซึ่ ขเป็ นเหตุนห้นนปี 2008 เส่อขนี้ จะได้รับแารอึ้นทะเบียนเป็ น "สรดแโลแ" ด้วย
จาแนั้นนาททานไปยัข วัดชู ซอนจิ ที่สร้าขอึ้นนนปี 850 เป็ นวัดนิแายเทน
ได (นิแายที่สาจาแประเทศจีน) โดยบริ เวณที่แว้าขอวาขออขวัดแหท ขนี้ เคย
สีอาคารแวทา 300 หลัขแตททวทาสท วนนหญทถูแทาลายลขนนชทวขสขคราส และ
เแิดไฟไหส้บทอยครั้ข จุดเดทนออขวัดแหท ขนี้ ค่อ คอนจิคิโดะ ( Golden Hall
) ซึ่ ขสีสทวนที่คล้ายแับ ศาลาทอขคินคะคุ จิ ออขเส่ อขเแี ยวโตเพราะเป็ น
อาคารที่หุส้ ด้วยทอข เหส่อนๆแัน เพียขแตทวาท ศาลาทอขอันนี้ ถูแเแ็บรัแษาไว้นนห้อขโถขอนาดนหญท แทนที่จะ
อยูแท ลาขแจ้ขเหส่อนแับ ศาลาทอขคินคะคุจินนั่ เอข
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาททานเดินทาขสูท วัดโมสึ จิ ที่อยูนท นบริ เวณนแล้เคียขแัน สร้าขอึ้นนน เวลาเดียวแับที่สร้าข วัดชูซอนจิ ซึ่ ขถ่อได้
วทาเป็ นวัดที่สีอาณาบริ เวณนหญทที่สุดนนยุคโรจน์ออข เส่อขฮิราอิซุ
สิ เลยทีเดียว สท วนจุดเดทนออขวัด อยูทท ี่แารจัด แตทขสวน เพราะ
สวนออขที่นี่จดั ได้วทา เป็ น 1 นนสวนที่จดั แตทขนนแ บบคาสอน
ออขพระพุทธเจ้า เแี่ยวแับสวรรค์หร่ อ ดินแดนสุ อาวดี นัน่ เอข ซึ่ ข
สวนแบบนี้ จะนิ ยสสาแนนสสัยเฮย์อนั (ชทวขปี 794 - 1185) จนได้
เวลาอันสสควร จึขพาททานไปเส่อขสาคัญอีแแหท ขนัน่ ค่อ เมืองมัตสึ
ชิ ม่ำ นาททานลทอขเร่ อชส อ่ ำวมัตสึ ชิม่ำ ที่ อ้ ึ นช่่ อวทาเป็ นอทาวสี วิวทิ วทัศน์ที่สวยขาสเป็ น 1 นน 3 ออขญี่ปุทน
ระหวทาขนัข่ เร่ อชสอทาวททานจะได้เพลิดเพลินแับแารนห้อาหารนแนาขนวลที่คอยบินตาสททานเแ่อบตลอดทาข
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

มัตสึ ชิม่ำ – ซำโอะ – โตเกียว

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาทท า นเดิ นทาขตทอไปยัข เมือ งซำโอะ เส่ อขที่ ต้ ขั อยูทท าขนต้อ อขแนว
เท่อแเอาโออุ และพาททานชส พิพิธภัณฑ์ ต๊ ุกตำโคเคชิ ซึ่ ขเป็ นที่รวบรวส
ตุ๊แตาโคเคชิ ออขอึ้นช่่ อออขภูสิภาคโทโฮคุ เอาไว้สาแสาย โดยลัแษณะ
ออขตุแ๊ ตาโคเคชิ นั้นจะสี หัว และ ลาตัว เททานั้น แอน และ อา ไสทสี ซึ่ ขที่
ไปแหท ขนี้ จะแนะนาวิธีแารทาตุ๊แตาอยทาขเป็ นอั้นเป็ นตอน รวสทั้ขนห้ททาน
ได้ทดลอขประดิษฐ์ตุแ๊ ตาโคเคชิ แบบฉบับออขตัวเอขเพ่่อเป็ นออขฝาแติดส่อแลับบ้านไปด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาททานสูท มหำนครโตเกียว ย่ ำนชิ นจูกุ เพลิดเพลินแับแารซ่้ อสิ นค้า สาแสาย อาทิเชทน เคร่่ อขนช้ไฟฟ้ า นาฬิแา
แบรนด์ดขั ๆ แล้อขถท ายรู ป ดิ จิตอลเแสส์ ตทาขๆ หร่ อสิ นค้าที่ จะเอานจคุ ณ
ผูห้ ญิ ข ด้วย แระเป๋ า รอขเท้า เส่้ อผ้า แบรนด์เนส เส่้ อผ้า แฟชั่นส าหรั บ
วัยรุท นเคร่่ อข สาอาขค์ยี่ห้อดัขออขญี่ปุทน ไสทวทาจะเป็ น KOS E, SK II
SHISEDO , KANEBO และอ่่น ๆ อีแสาแสาย ที่ราคาคทอนอ้าขถูแแวทา
เส่อขไทย และที่จะอาดไสทได้เลยแ็ค่อ ร้ าน 100 เยน ซึ่ ขสิ นค้าทุแอยทาขภายนนร้ านจะราคา 100 เยน เททาแัน
หสด สีท้ ขั เคร่่ อขสาอาข เส่้ อผ้า แระเป๋ า ออขแิ๊ฟท์ช๊อป อนส ออขแิน และสิ นค้าอ่่น ๆอีแ ที่ททานสาสารถเล่อแ
ซ่้ อเป็ นออขฝาแแลับบ้านได้ นนราคาที่สบายแระเป๋ า
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(5)

(6)

โตเกียว – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาททานเดินทาขสูท “วัดอำซะกุซ่ำคันนอน” วัดเแทาแแทที่สุดนนโตเแียว เชิ ญททานแราบนสัสแารออพรจาแอขค์
เจ้าแสทแวนอิ ส ที่เป็ นทอขสัสฤทธิ์ สีอนาดเล็แเพียข 5.5 เซนติเสตร
พร้อสถทายภาพควาสประทับนจแับโคสไฟอนาดยัแษ์ ที่สีอนาดนหญท
ที่ สุ ดนนโลแ สู ข 4.5 เสตร หาแสี เ วลา เชิ ญทท า นเล่ อแชสและเชท า
เคร่่ อขราขออขอลัขอันศัแดิ์สิทธิ์ ออขวัดแหท ขนี้ หร่ ออิสระช้อปปิ้ ข ถนน
นำคำมิเซะ ชสและซ่้ อสิ นค้าออขฝาแออขที่ระลึแที่เป็ นสิ นค้าพ่้นเส่อข Made In Japan แท้ๆ รวสทั้ขอ้าวออข
เคร่่ อขนช้คุณภาพดี สาแสาย อาทิ รท ส, หสวแ, รอขเท้า, แระเป๋ า, เส่้ อผ้า เป็ นต้น หร่ อจะเล่อแชิ สอนสอรท อย
สไตล์ญี่ปุทนตาสอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
แทอนเดิ นทาขแลับนาททานเดิ นทาขสูท “นำริ ตะ ชิ ซุย เอ้ ำท์ เล็ต”
ซึ่ ขสีสินค้าสาแสายหลาแหลายชนิ ด นห้ททานได้เล่ อแซ่้ อเล่ อแ
ชสทั้ขสิ นค้าที่นาเอ้าจาแตทาขประเทศ และผลิตนนญี่ปุทนซึ่ ขล้วน
แตท สี คุ ณ ภาพเหสาะสสแบราคา อาทิ ADIDAS,GAP,
TIMBERLAND, CASIO และอ่่น ๆ อีแสาแสาย ศูนย์รวสแฟ

ชันทันสสัยที่ราคาถูแจนคุณแปลแนจแหลทขรวสพลออขแบรนด์เนสช่่ อดัขจาแทัวโลแทั้ขแฟชัน่ นาสสัยออขคน
ทุแวัย หร่ อแฟชัน่ นาฬิ แาจาแทัวทุ แคทายที่ พร้ อสนจแันสาลดราคาแนอยทาขสุ ดๆ แหลทขรวสสิ นค้านาเอ้าและ
สิ นค้าแบรนด์ญี่ปุทนโแอินเตอร์ สาแสายแบคอลเลคชัน่ เส่้ อผ้าลทาสุ ด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle,
Cynthia Rowley, Diffusione Tessile เล่ อแซ่้ อแระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap,
Armany และสิ นค้าอ่่นๆ อีแสาแสาย
สสควรแแทเวลานาททานเดินทาขสูท สนาสบิน
........... น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
........... น. คณะเดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

