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กําหนดการเดินทาง
กรุงเทพฯ – นาริตะ – โตเกียว
พรอมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น4 ประตูทางเขาหมายเลข 2
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่ของบริษัท คอยใหการตอนรับ
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 676
ถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ อินเตอรเนชั่นแนล เมืองนาริตะ หลังผานขั้นตอนการตรวจคน
เขาเมือง และรับสัมภาระเรียบรอย
รับประทานอาหารค่ํา / ที่พักโรงแรม METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเทา
โตเกียว – วนอุทยานแหงชาตินิกโก – คินุกาวา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาตินิกโก เมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของ
ญี่ปุนในดานแหลงพักผอนหยอนใจที่งดงามและแสนสงบ ซึ่งยังคงวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิม
ระหวางทางเชิญทานเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติ สลับกับวิถีความเปนอยูใน
แบบฉบับของชาวบาน นําทานเดินทางสู ศาลเจาโทโชกุ ศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะที่โดงดัง
ในอดีตและยังเปนสุสานของโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผูพลิกชะตาชีวิตของญี่ปุน พรอมสักการะ
เทพเจาคุมครองและปกปองลุกหลานของตระกูลและบรรดาผูเลื่อมใส ชม เจดีย 5 ชั้น สถานที่
รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต และสิ่งของมีคา แลวชมงานแกะสลัก อันเปน
โบราณวัตถุล้ําคาที่มีมากกวา 5,000 ชิ้น แลวตื่นตากับ ซุมประตูโยเมยมง (YOMEI-MON) อัน
เปนสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญในแงประวัติศาสตรศิลปของญี่ปุน และยังเปนศิลปะชั้นเอก
นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปยมไปดวยอารมณและ
และมีช่อื เสียงของประเทศญี่ปุน
จินตนาการอยางมากมาย เชน มังกร100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เปนตน ใหทานได
เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางผาน ทะเลสาบชูเซ็นจิ ณ เชิงเขานันไต ซึ่งเกิดจากทะเลสาบที่กอตัวจากการระเบิด
ของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งของสถานที่พักผอนและรีสอรทมาก
มาย นําทานชมความงามที่น้ําตกเคงอน น้ําตกที่มีความสูงรวม 100เมตร ที่ใหญและยาวที่สุดของ
ประเทศญี่ปุน เดินทางสูจุดชมวิว โดยการลงลิฟทไปดานลาง ทานสามารถดื่มด่ํากับภาพของ
น้ําตกแหงนี้ไดอยางงดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายน้ําที่เย็นชุมฉ่ําใจ อิสระใหทานไดเลือกหา
มุมความงามที่ถูกใจเพื่อบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซื้อสินคาพื้นเมือง
ที่ขึ้นชื่อในเขตนี้ไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา
ที่พักโรงแรม KINUGAWA SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเทา

41 Sukhumvit 101/2 , Sukhumvit Rd, Bangna , Bangkok 10260 Thailand
Tel: (66)2398‐6298 Fax: (66)2747‐8289 Email: mail@vegatour
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คินุกาวา – หมูบานโออุจิจุคุ – ปราสาทสึรุกะ – ทะเลสาบอินาวาชิโระ – อินาวาชิโระ
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูหมูบานโออุจิจุคุ ชมหมูบานโบราณสมัยเอโดะ อดีตพักระหวางทางสําหรับ
การเดินทางจากโตเกียวสูเมืองเซ็นไดสําหรับคนพักและที่พักมาพาหนะที่ใชในการเดินทาง
ปจจุบันไดอนุรกั ษไวเพื่อใหนกั ทองเที่ยวไดชมบรรยากาศเกาๆ ที่หาชมไดยาก และเปนรานขาย
ของที่ระลึกแบบโอท็อปมากมาย และที่สําคัญเหลือเพียง 3 แหงในประเทศญี่ปุนเทานั้น
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานชม ปราสาททสึรุกะ เปนปราสาทที่ตั้งอยูบนเนินเขา เมืองไอซึวาคามัตสึ จังหวัดฟุคุชิมา
สรางขึ้นในป 1384 โดย Ashina Naomori ปราสาทแหงนี้เปนกองบัญชาการดานทหารและการ
จัดการที่สําคัญมากในอดีต และเปนจุดยุทธศาตรที่สําคัญอีกแหง ในป 1589 ไดเปลี่ยนมือผู
ครอบครองเปนของตระกูลโทคุกาวา โดย Date Masamune นักรบผูยิ่งใหญแหงดินแดนโตโฮคุ
ปจจุบันปราสาทแหงนี้มีอายุกวา 626 ปและไดเปดใหนักทองไดเขาชมดานในซึ่งจัดเปน
พิพิธภัณฑและชั้นสูงสุดเปนจุดชมวิวเมืองไอซึวาคามัตสึ ในชวงซากุระบานสถานที่แหงนี้เปนที่
ที่มีนักทองเที่ยวนิยมมาชมความงามของดอกซากุระ ติดอันดับ 1 ใน 10 ปราสาทที่มีตนซากุระ
สวยงามอีกดวย จากนั้นนําทานชม ทะเลสาบอินาวาชิโระ ทะเลสาบที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4
ของประเทศญี่ปุน รองจาก ทะเลสาบบิวะ, ทะเลสาบคาสุมิกาอุระ และทะเลสาบซาโรมา
ทะเลสาบแหงนี้ตั้งอยูใจกลางจังหวัด ฟุคุชิมา มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ ทะเลสาบกระจกเงาแหง
ทองฟาเนื่องจากน้ําในทะเลสาบแหงนี้ไดสะทอนภาพภูเขาบันไดทั้งลูกได ทะเลสาบแหงนี้มีเสน
รอบวง 50 กิโลเมตร ลึก94.6 เมตร จากนั้นนําทานชมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมายของฟุคุ
ชิมา และชมเทคนิคการเปาแกวใหไดลวดลายสวยงาม ถือเปนผลงานจากภูมิปญญาชาวบาน
รับประทานอาหารค่ํา
นําทานเขาสูที่พัก LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรือเทียบเทา
อินาวาชิโระ – สนุกกับการเลนสกี – เซ็นได – ช็อปปงยานอิจิบังโจ
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู บันไดลานสกี ลานสกีติดอันดับที่นักเลนสกีนานาชาติเลือกใชเปน
สถานที่ประลองความสามารถทางดานกีฬาโดยเฉพาะสโนวบอรด ใหทานไดสนุกสนานกับการ
เลนหิมะในสไตลของทานเอง ทานสามารถสนุกกับการเลน บานานาโบตสกี แอรโบตเครื่อง
เลนชิ้นใหมลสุดใหทานไดลื่นไปบนหิมะกับเรือยาง ทําใหไปไดไกลกวาการใชกระดานเลื่อน
ทั่วไปและขับโกคารทบนหิมะ , สเลดรุนใหมมีดามจับ ทั้งหมดนี้
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางสู เมืองเซ็นได เมืองที่ใหญที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และมีประชากรประมาณหนึ่ง
ลานคน และแวดลอมไปดวยกําแพงปราสาท และตนไม จนไดชื่อวาเปน CITY OF TREES…
นําทานชอปปงยานอิจิบังโจ เปนยานชอปปงที่ใหญที่สุดในภูมิภาคนี้ อาทิเครื่องใชไฟฟา ราน
100 เยน เสือ้ ผา กระเปา รองเทา ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ํา
ที่พักโรงแรม SENDAI EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเทา
41 Sukhumvit 101/2 , Sukhumvit Rd, Bangna , Bangkok 10260 Thailand
Tel: (66)2398‐6298 Fax: (66)2747‐8289 Email: mail@vegatour

วันที่หา
เชา

เที่ยง

ค่ํา
วันที่หก
เชา

เซ็นได – มัตสึชิมา – ศาลเจาโกะไดโดะ – วัดซุยกันจิ – เซ็นได – นั่งรถไฟหัวกระสุน – โตเกียว
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
หลังอาหาร นําทานสู เมืองมัตสึชิมา เมืองที่ไดชื่อวาเปน 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทัศนียภาพอัน
งดงามที่สุดของประเทศญี่ปุน (อีก 2 เมืองที่ไดรับการติดอันดับ ไดแก เกาะมิยาจิมาแหงเมืองฮิโร
ชิมา และ อามาโนะ ฮาชิดาเทะแหงเมืองเกียวโต) ) นําทานชมศาลเจาโกะไดโด เปนศาลเจาที่ยื่น
ไปในอาวมัตสึชิมะ โดยเปนสถาปตยกรรมสมัยโมโมยามะ ที่นําเอา 12 นักษัตย มาเปนเรื่องราว
ของสถาปตยกรรมของศาลเจาแหงนี้ นําทานลองเรือ อาวมัตสึขิมา ระหวางการลองเรือไปรอบ ๆ
นั้น ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวติ ของชาวประมงที่นี่ อันไดแกการเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งชาวบานจะ
เลี้ยงเปนฟารมอยูในทะเล ทําใหหอยนางรมนั้นมีคุณภาพดีและตัวใหญ อีกทั้งอาหารทะเลของ
เมืองนี้ ก็มีความสดเปนอยางมาก นอกจากนี้ทานยังสามารถใหอาหารกับเหลานกนางนวลที่บิน
ตามเรือมา อยางสนุกสนานอีกดวย จากนั้นชมวัดซุยงันจิ เปนวัดที่คนพบกวา 1,200 ป โดย
พระสงฆนิกาย เทนได เปนผูคนพบ และยังเปนวัดที่ ไดเมียว ดาเตะ มาซามูเนะ สนับสนุนในการ
บูรณะกอสรางดวย ภายในมีตน สน สูงใหญมากมายรูปปนพระโพธิสัตวหนิ ประดิษฐานตามริม
ถ้ําเรียงรายอยูทวั่ ไป วัดที่เปนหนึ่งในวัดของตระกูลขุนนาง ดาเทะ ซึ่งเคยปกครองภูมิภาคแถบนี้
เมื่อครั้งยุคสมัยเอโดะ รูปแบบโครงสรางเปนแบบ "โทโชกุ" ถูกคนพบในป 1604 และไดรับการ
ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก เชนเดียวกับศาลเจาโอซากิ ฮาจิมังกุ ที่เมืองเซ็นได
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางสูสถานีเซ็นได เพื่อใหทานไดนั่ง รถไฟหัวกระสุน หรือ รถไฟชินคันเซน ที่มึ
ความเร็วเฉลียกวา 240 กิโลเมตรตอชั่วโมง สูโ ตเกียว จากนั้นนําทานนั่งรถไฟทองถิ่นเพื่อนําทาน
เดินทางตอสูสถานนีรถไฟอิเคะบุคุโระ ใหทานชอปปงอยางจุใจที่ ยานอิเคะบุคุโระ เพลิดเพลิน
กับการชอปปงสินคา มากมาย เชน เครื่องใชไฟฟา, นาฬิกายี่หอแบรนดเนม, กลองถายรูปดิจิตอล,
เกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา, รองเทา, เสื้อผาแบรนดเนม, เสื้อผาแฟชั่น
สําหรับวัยรุน, น้ําหอม, เครื่องสําอางคยี่หอ ดังของญี่ปุน ไมวาจะเปน KOSE, SHISEDO,
KANEBO, SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย และที่จะขาดไมไดเลย
ก็คือ ราน 100 เยน ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด จะมีทั้ง
เครื่องสําอาง เสื้อผา กระเปา ของกิ๊ฟทชอป ขนม ของกิน และสินคาอื่น ๆ อีก ที่ทานสามารถ
เลือกซื้อเปนของฝากกลับบานได ในราคาที่สบายกระเปา...
รับประทานอาหารค่ํา
นําทานเขาสูที่พัก METROPOLITAN HOTEL หรือ เทียบเทา
โตเกียว – วัดอาซะกุซะ - นาริตะ –หางอิออนชอปปงมอลล –นาริตะ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
หลังอาหาร นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะคานอน วัดที่ไดชื่อวาเปนวัดที่
มีความศักดิ์สิทธิ์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโตเกียวภายในระดิษฐาน
องคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่ มักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อ
ความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มี
41 Sukhumvit 101/2 , Sukhumvit Rd, Bangna , Bangkok 10260 Thailand
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เที่ยง
บาย

17.15 น.
22.15น.

ชื่อวา“ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อ
วาถนนนากามิเซะ ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตาง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานา
ชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝากของที่ระลึก...
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางสูนาริตะ เพื่อนําทานชอปปง อิออนชอปปงเซ็นเตอร อิสระซือ้ สินคานานาชนิดใน
หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในยานนาริตะ ซึ่งภายในมีทั้งสวนของพลาซาที่มีรานคามากมาย ไม
วาจะเปนรานเสื้อผา กระเปา รองเทา ฯลฯ และยังมีราน 100 เยน ซึ่งภายในรานแหงนี้ สินคาทุก
ชิ้นราคา 100 เยน และทานยังสามารถเลือกซือ้ ของทาน รวมถึงของใชในบาน กอนกลับเมืองไทย
ไดอกี ดวย... นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาตินาริตะ อินเตอรเนชั่นแนล
เหิรฟาสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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