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วันท่ี โปรแกรมทัวร� 
อาหาร 

โรงแรม 
เช�า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ     
 
 

2 
สนามบินคันไซ–เกียวโต–ศาลเจ�าฟูชิมิอินาริ–วัดคิโยมิสึ–ปราสาททอง เป'ดประสบการณ)
ใหม, กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ1น–ศาลเจ�าเฮอัน–นาโกย,า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato 
Illumination 

   

Hotel Mystays Nagoya 
Sakae, Nagoya 
หรือเทียบเท,า  

3 
ปราสาทนาโกย,า–ทะเลสาบฮามามัตสึ–ฮาโกเน,–โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาท)เล็ท–หมู,บ�าน
โอชิโนะฮัคไค–อาบน้ำแร,ธรรมชาติ–ทานขาปูยักษ)    

Fujsan Garden Hotel,  
Lake Yamanakako  
หรือเทียบเท,า 

4 
ลานสกีฟูจิเท็น–พิพิธภัณฑ)แผ,นดินไหว–ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–ไซตามะ–สวนกองเก็น
โด–ย,านเมืองเก,าคาวาโกเอะ–โตเกียว    

Shinjuku Washington Hotel, 
Shinjuku 
หรือเทียบเท,า 

5 
อิสระเลือกช�อปป' Wงเต็มวัน หรือเล ือกซื้อทัวร) ดิสนีย )แลนด) (ไม,รวมค,าใช�จ,ายในการ
เดินทาง)    

Shinjuku Washington Hotel, 
Shinjuku 
หรือเทียบเท,า  

6 
ถ�ายรูปโตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ–ตลาดปลาสึกิจิ–อิออนมอลล)–สนามบินนาริตะ–
สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย     



 
 

 
 

BKK       KIX NRT       BKK 

  
TG 622 23.59 07.20 TG 677 17.30 22.30 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร�/ท*าน 

พักห,องละ 2-3 ท*าน 

ราคาทัวร�เด็ก/ท*าน 
(อายุไม*เกิน 12 ป5) 

ไม*มีเตียง 

ราคาทัวร�ไม*รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห,องพักเดี่ยว 

22 – 27 มีนาคม 2566 59,990 56,990 33,990 12,000 

25 – 30 มีนาคม 2566 59,990 56,990 33,990 12,000 

30 มี.ค. – 4 เม.ย. 2566 59,990 56,990 33,990 12,000 

1 – 6 เมษายน 2566 59,990 56,990 33,990 12,000 

2 – 7 เมษายน 2566 59,990 56,990 33,990 12,000 

อัตราค*าบริการสำหรับ เด็กอายุไม*เกิน 2 ป5 ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท*านละ 15,000 บาท 

 

** ราคาทัวร�ไม*รวมค*าทิปไกด� และคนขับรถ ท*านละ 2,000 บาท ** 

** เนื่องจากตั๋วโดยสารเปIนตั๋วกรุJป(หมู*คณะ) ไม*สามารถอัพเกรดที่นั่ง สะสมไมล� และเล่ือนการเดินทาง ** 

อัตราค*าบริการข,างต,น คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2565  
ในกรณีท่ีมีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำข้ึนจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค*าบรกิารเพ่ิมเติม  

สำคัญโปรดอ,าน 
1. กรุณาทำการจองล,วงหน�าก,อนเดินทางอย,างน�อย 30 วัน พร�อมชำระเงินมัดจำ ท*านละ 15,000 บาท/ท*าน และชำระส,วนท่ีเหลือ 21 วัน ก,อนการเดินทาง กรณี

วันเดินทางน�อยกว,า 21 วัน ต�องชำระค,าทัวร)เต็มจำนวน 100% เท,านั้น 
2. อัตราค,าบริการนี้ จำเป̀นต�องมีผู�เดินทาง จำนวน 15 ท,าน ขึ้นไป ในแต,ละคณะ กรณีท่ีมีผู�เดินทางไม,ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค,าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให�คณะได�ออกเดินทาง ตามความต�องการ) 
3. ท,านท่ีต�องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร), รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ�าหน�าท่ีทุกคร้ังก,อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล)ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ�งให�ทราบล,วงหน�า และการแนะนำจากเจ�าหน�าท่ีเป̀นเพียงการแนะนำเท,านั้น 
4. นักท,องเท่ียวท่ีต�องการเดินทางโปรแกรมข�างต�นควรทำการจอง และ ส,งเอกสารเพื่อขอวีซ,าหมู,คณะก,อนเดินทางอย,างน�อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ) 60 วัน 

หากระยะเวลาน�อยกว,าท่ีระบุไว�ข�างต�น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ,าประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีค,าใช�จ,ายเพิ่ม หรือมีผลต,อการพิจารณาวีซ,าของท,าน 
5. ระหว,างท,องเท่ียวหากนักท,องเท่ียวได�รับการตรวจยืนยันว,ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค,าทำความสะอาดห�องพักเพิ่มเติม ถ�ามี (ไม,รวมอยู,ในรายการทัวร)) 
6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข�อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู�เดินทางต�องรับผิดชอบค,าใช�จ, ายส,วนนี้

ด�วยตัวท,านเอง ถ�ามี (ไม,รวมอยู,ในรายการทัวร)) 
7. การพิจารณาวีซ,าขึ้นอยู,กับการพิจารณาของเจ�าหน�าท่ี และเอกสารของแต,ละท,าน (เป̀นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ,าเป̀นดุลพินิจของทางสถานทูต 

ทางบริษัทไม,มีส,วนเก่ียวข�องใดๆท้ังสิ้น ท้ังนี้บริษัทเป̀นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให�แก,ผู�เดินทางเท,านั้น อัตราค,าธรรมเนียมวีซ, าทาง
สถานทูตเป̀นผู�เรียกเก็บ หากท,านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ,า ทางสถานทูตไม,คืนอัตราค,าธรรมเนียมในการยื่นวีซ,า และมีสิทธิ์ไม,แจ�งสาเหตุการปฏิเสธวีซ,า 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 4 คนื : โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค*าบริการ 



Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

20.30 นัดหมายพร�อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปoาย เลทส)โกกรุpป พบเจ�าหน�าท่ีคอยให�การต�อนรับพร�อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให�แก,ท,าน 

 

Day2 สนามบินคันไซ–เกียวโต–ศาลเจ!าฟูชิมิอินาริ–วัดคิโยมิสึ–ปราสาททอง เป*ดประสบการณ,ใหม/ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ5น–ศาล

เจ!าเฮอัน–นาโกย/า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Illumination 

 
23.59 ออกเดินทางสู, สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ1น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 622 พร�อมบริการอาหารบนเคร่ือง (ใช�

เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที) 
07.20 เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ1น (เวลาท�องถิ่นเร็วกว,าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ,านการตรวจคนเข�าเมืองรับสัมภาระผ,านจุดคัด

กรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นนำท,านเดินทางสู, เกียวโต เป̀นเมืองท่ีได�ชื่อว,าเมืองแห,งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ1นอย,าง
แท�จริง นำท,านชม ศาลเจ,าฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม,โพสภ เทพเจ�าท่ีเป̀นท่ีนับถือยิ่งของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ให�มีความ
เป̀นอยู,อุดมสมบูรณ)ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร นำท,านสักการะ พระแม,โพสภ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญี่ปุ1นชื่อว,าเป̀น ทูตสวรรค) ผู�คอย
นำข,าวสารจากสรวงสวรรค)ลงมายังโลกมนุษย) ท,านจะได�ตื่นตากับรูปปrWนของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจำนวนมากมายและเดินต,อไปยัง ศาลโทริอิ 
นำท,านชม “ซุ,มประตูสีแดง” ท่ีเป̀นสัญลักษณ)ของศาลเจ�าท่ีมีมากกว,าร�อยต�นทอดตัวยาวตามเส�นทางของไหล,เขาลดหลัน่กันบนเส�นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป̀นฉากของภาพยนตร)เร่ือง “MEMORIES OF GEISHA” ท่ี ซายูริ นางเอกของเร่ืองว่ิงลอดซุ�มประตูเพื่อไปขอพร
เทพเจ�าให�ตนเองสมความปรารถนา 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท,านชม วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ำใส” ท่ีติดรอบสุดท�ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย)
ของโลกยุคใหม, เป̀นวัดท่ีใหญ,และเก,าแก,ตั้งอยู,บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม,า และมีท,อนซุงวางเรียงซ�อนกัน
ตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ, ซึ่งไม,ใช�ตะปูสักตัว ใช�วิธีการเข�าลิ่ม 
เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก,าแก,ยิ่งกว,ากรุงเกียวโต กว,า 1,200 ปz มาแล�ว เป̀นท่ีประดิษฐานของเทพ
เอป'สึ เทพเจ�าแห,งความร่ำรวย ม่ังค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตว)อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห,งนี้สามารถ
ถ,ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน)ของตัวเมืองเกียวโตได�งดงาม พร�อมกับ
วิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธ์ิสามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดย
เชื่อว,า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล,อ สายสาม แข็งแรง   



 
จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร�านค�าญี่ปุ1นตบแต,งตามสมัยเอโดะท่ีมีชื่อเรียกว,า ถนนสายกาน้ำชา และ เลือกซื้อสินค�าพื้นเมือง ท่ีระลึก 

เกี่ยวกับญี่ปุ1นขนานแท� อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของญี่ปุ1น มีให�ท,านได�เลือกชิมหลายหลากรส ไม,ว,าจะเป̀นไส�ถั่วแดงสูตรดั้งเดิม, ไส�สต

รอเบอร)ร่ี, ชอคโกแลต เป̀นต�น หรือว,าจะเป̀นชาเกียวโต, ตุpกตาเกียวโต สัญลักษณ)ท่ีโด,งดังท่ีสุดในญี่ปุ1น คือ เกอิชา  เป̀นตุpกตาแต,งกาย

ด�วยชุดกิโมโนประจำชาติอย,างเต็มรูปแบบซึ่งควรค,าแก,เป̀นของฝากของท่ีระลึกในราคาย,อมเยาว), เคร่ืองเซรามิค ญี่ปุ1น ท้ังกาน้ำชา ถ�วย 

ชาม ต,างๆ และของท่ีระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 

นำท,านชม วัดคินคะคุจิ หรือ “ปราสาททอง” สร�างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป̀นสถานท่ี

พักผ,อน ต,อมาบุตรชายของท,านได�ดัดแปลงให�เป̀นวัด แต,ปราสาทเดิมได�ถูกไฟไหม�ในปz พ.ศ.2493 

และสร�างขึ้นใหม,เม่ือปz พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบป'ดด�วยทองคำเปลวอย,างสวยงาม ให�ท,านได�

ดื่มด่ำกับความสะอาดใสของสระน้ำท่ีสามารถสะท�อนให�เห็นภาพตัวปราสาทได�อย,างงดงาม 

จากนั้นนำท,านชม เดินทางสู, ศาลเจ,าเฮอัน หรือศาลเจ�าเฮอันจิงงุ ศาลเจ�าเฮอันสร�างในปz 1895 

เนื่องในโอกาสท่ีนครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปz โดยอุทิศถวายแด,จักรพรรดิองค)แรกและองค)

สุดท�ายของเกียวโต ตัวศาลเจ�าถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงท่ีสร�างขึ้นเม่ือ ค.ศ. 794 และวอด

ลงเพราะอัคคีภัยในปz 1227 

 
จากนั้น นำท,านเดินทางสู, เมืองนาโกย*า จากนั้นนำท,านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ 
ธีมพาร)คสวนดอกไม� ท่ีมีทุ,งดอกไม�ให�ชมตลอดท้ัง 4 ฤดูกาล สามารถเท่ียวได�ตลอดท้ังปz  ในช,วงฤดูใบไม�ร,วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว  
จะได�รับความนิยมมากเป̀นพิเศษ 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม,เป̀นการรบกวนเวลาช�อปป'Wงของท,าน 
 
ท่ีพัก Hotel Mystays Nagoya, Nagoya ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท,า 

 

 

 

 



 

Day3 ปราสาทนาโกย/า–ทะเลสาบฮามามัตสึ–ฮาโกเน/–โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท,เล็ท–หมู/บ!านโอชิโนะฮัคไค–อาบน้ำแร/ธรรมชาติ–

ทานขาปูยักษ, 

 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

นำท,านชม ปราสาทนาโกย*า แห,งเมืองนาโกย,า ปราสาทเก,าแก,แห,งนีถู้กสร�างขึ้นในยุคสมัยเอโดะเร่ิมต�น และถูกทำลายลงด�วยเหตุการณ)

โจมตีทางอากาศเม่ือปz ค.ศ.1945 และได�ถกูบำรุงปรับปรุงโครงสร�างภายในเป̀นเหล็กในปz ค.ศ.1959 จนถึงในปrจจุบัน โดยพื้นท่ีรอบ

ปราสาทเต็มไปด�วยสวนหย,อมพชืไม�นานาพันธ) และนับเป̀นจุดชมซากะรุท่ีสวยมากอีกแห,งหนึ่งเลยทีเดียว  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พาท,านแวะพักชม ทะเลสาบฮามามัตสึ ตั้งอยู,ในจังหวัดชิซุโอกะ ท่ีแห,งนีข้ึ้นชือ่ในเร่ืองของปลาไหล เพราะมีแหล,ง

เพาะพนัธ)และฟาร)มปลาไหลอยู,เป̀นจำนวนมาก และเป̀นอกีหนึ่งจุดท่ีพลาดไม,ได�เลย เพราะด�านในเป̀นสวน

ซากุระริมทะเลสาบ บรรยากาศดีๆ เต็มอิ่มไปด�วยซากุระท่ีรายล�อม นำท,านสนกุกับกิจกรรมกลางแจ�ง 

จากนั้นนำท,านสู, โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท�เล็ต แหล,งช�อปป'Wงใหญ,ท่ีใหญ,ท่ีสุด ให�ท,านเพลิดเพลินกับการเลอืก

ซื้อสินค�า “แบรนด)เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค�าดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสำอาง, เคร่ืองประดับ, เสื้อผ�า, 

กระเป}า, รองเท�าอุปกรณ)กีฬา, เคร่ืองใช�ไฟฟoา และยังเป̀นแหล,งรวมสินค�าแบรนด)ญี่ปุ1นโกอินเตอร)มากมายกับ

คอลเลคชั่นเสื้อผ�าล,าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Diffusione Tessile ฯลฯ รวมไปถึงรองเท�าแฟชั่น และ

สินค�าอื่นๆอีกมากมาย ให�ท,านได�เลือกช�อปป'Wงตามอัธยาศัย 

นำท,านเดินทางสู, หมู*บ,านโอชิโนะฮัคไค ให�ท,านเจาะลึกตามหาแหล,งนํ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป̀นแหล,งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู,ใน

หมู,บ�านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ,มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก�าวแรกท่ีย,างเท�าเข�าไปในหมู,บ�านก็สัมผัสได�ถึง

อากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล,งนํ้าธรรมชาติท่ีมีให�เห็นอยู,ทุกมุม โดยในบ,อนํ้าใสแจ�วมีปลาหลากหลายพันธุ)แหวกว,ายอย,างสบาย

อารมณ)  แต,ขอบอกเลยว,านํ้าแต,ละบ,อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว,าน�องปลาไม,หนาวสะท�านกันบ�างหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู, ท่ี 

10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล�วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให�ตักดื่มตามอัธยาศัย และท่ีสำคัญ หมู,บ�านโอชิโนะยังเป̀นแหล,งช�อปป'Wง

สินค�าโอทอปชั้นเยี่ยมอีกด�วย 

ท่ีพัก ท่ีพัก Fujsan Garden Hotel, Lake Yamanakako ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท,า 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห�องอาหารของโรงแรม ** ให,ท*านได,อ่ิมอร*อยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษ�ให,ท*านได,ล้ิมลองรสชาติปูพร,อมน้ำจิ้มส

ไตส�ญี่ปุdนอย*างจุใจ หลังอาหารให,ท*านได,ผ*อนคลายกับการแช*น้ำแร*ธรรมชาติ เชื่อว*าถ,าได,แช*น้ำแร*แล,ว จะทำให,ผิวพรรณสวยงาม

และช*วยให,ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น ** 



 

Day4 ลานสกีฟูจิเท็น–พิพิธภัณฑ,แผ/นดินไหว–ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–ไซตามะ–สวนกองเก็นโด–ย/านเมืองเก/าคาวาโกเอะ–โตเกียว 

 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

นำท,านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ�งท,ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให�ท,านได�เพลิดเพลินกับการเล,นไม�กระดานเลือ่นได�ตามอัธยาศัย ณ 

ดินแดนแห,งนี้ท่ีซึ่งเป̀นสวนสนุกขนาดใหญ, มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล,นสกีมากมาย เป̀นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป̀นภูเขา

ไฟฟูจิท่ีสวยงามท,านจะได�สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท,านท่ีสนใจจะเช,าอุปกรณ)เคร่ืองเล,นสามารถติดต,อหัวหน�าทัวร)ล,วงหน�า ราคานี้ไม,

รวมค,าเช,าอุปกรณ)เคร่ืองเล,นสกี สโนว)สเลด หรือครูฝ�ก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเป'ดให�บริการหรือไม, ขึ้นอยู,กับสภาพภูมิอากาศ) 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเข,าไม*ได,เน่ืองจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทัวร�เปIน ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีต้ัง

ตระหง*านอยู*เหนือเกาะญี่ปุdนด,วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท*านขึ้นชมความงามกันแบบใกล,ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 

5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู*กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังห,ากระจาย

อยู*โดยรอบ ให,ท*านได,สัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ*ายภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีได,ชื่อว*ามีสัดส*วนสวยงามท่ีสุดในโลก 

ซ่ึงเปIนภูเขาไฟท่ียังดับไม*สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุdน 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท,านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ) EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจำลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให�ท,านได�สัมผัสกับบรรยากาศของการ

จำลองเร่ืองราวเกี่ยวกับแผ,นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ1น จากนั้นอิสระให�ท,านได�เลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เข�าสู,เมืองไซตามะ ชมอุโมงค)ซากุระและดอกนาโนะ ณ  สวนกองเก็นโด เป̀นสวนท่ีมีชื่อเสียงเลี่ยงลือ และเป̀นท่ีนิยมของผู�คนท่ีต�องการ
มาเท่ียวชมซากุระ ท่ีเป̀นทางทอดยาวโค�งรับกันดูคล�ายอุโมงค)ใหญ,อย,างสวยงาม และบริการส,วนตรงกลางเต็มไปด�วยทุ,งดอกนาโนะฮานะ 
สีเหลืองอ,อน สะท�อนรับกับแสงแดดยามเช�าอย,างสวยงาม ให�อากาศท่ีบริสุทธ์ิสดชื่น ให�ท,านได�เท่ียวผ,อนคลายไปกับสวนแห,งนี้ 
 
พาท,านเข�าสู, ย*านเมืองเก*าคาวาโกเอะ ตั้งอยู,ในเมืองไซตามะ เป̀นอีกหนึ่งสถานท่ีเท่ียวท่ีไม,ควรพลาด เป̀นเมืองเก,าสไตล)ยุคเอโดะท่ีอยู,ไม,
ไกลจากกรุงโตเกียว ให�ท,านได�สัมผัสเสน,ห)ยุคดั้งเดิมสไตล)ญี่ปุ1น ตลอดเส�นถนนนีเ้ต็มไปด�วยร�านค�ามากมาย ท่ียังคงอนุรักษ)ความเป̀นสมัย
เอโดะไว�อย,างดี จนได�รับสมญานามว,า “เอโดะจ๋ิว” เป̀นเมืองเล็กๆ ท่ีแม�แต,คนญี่ปุ1นเองก็ยังคงหลั่งไหลมาเท่ียวได�ทุกฤดูกาล จุดเด,นหลัก
ชองท่ีนี่คือ หอระฆังโบราณ ขนาดใหญ, โดยระฆังจะตี 4 คร้ัง ทำหน�าท่ีบอกเวลามานานกว,า 350 ปz! 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟdต�ชาบู ชาบู สไตล�ญี่ปุdน 
ท่ีพัก Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท,า 

 

 

 

 

 

 



 

Day5 อิสระเลือกช!อปป*Mงเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร, ดิสนีย,แลนด, (ไม/รวมค/าใช!จ/ายในการเดินทาง) 

 
เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน ให�ท,านอิสระช�อปป'Wง หรือเดินทางสู,สถานท่ีท,องเท่ียวอื่น ๆ โดยมีไกด)คอยให�คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ 
 - ศาลเจ,าเมจิ เป̀นศาลเจ�าหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร�างขึ้นเพื่ออุทิศและเป̀นท่ีสถิตย)วิญญาณขององค)สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป̀น

จักรพรรดิท่ีมีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ1นยุคปrจจุบันเป̀นอย,างยิ่ง และได�รับความเคารพจากชาวญี่ปุ1นยุคปrจจุบันมากท่ีสุด   
- ย*านฮาราจูกุ แหล,งรวมเสื้อผ�า เคร่ืองประดับ รองเท�า ของวัยรุ,นญี่ปุ1น หากคุณคือคนท่ีกำลังมองหาซื้อเสื้อผ�าแบบแปลกๆ หรือต�องการ
หาซื้อเสื้อผ�าแนว Cost Play ท,านยังสามารถหาได�จากท่ีนี่อีกด�วย หรือ ถ�าต�องการเห็นวัยรุ,นญี่ปุ1นแต,งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได�
ท่ีนี่ได� จะมีวัยรุ,นญี่ปุ1นน,ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด)เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล�ว ท,านยังได�ช�อปป'Wงสินค�า
แบรนด)ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต�องการหารองเท�าแบบ
ต�นฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี SHOP นี้มีแบบให�เลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีร�านขายตุpกตา KITTY DORAENMON หรือตุpกตา LINE สุด
แสนน,ารักไว�คอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังมี SHOP ใหญ,ของ กระเป}าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS 
อีกด�วย  
- ย*านชิบุย*า ศูนย)กลางแฟชั่นวัยรุ,นในโตเกียวหามุมถูกใจถ,ายภาพคู,ไว�เป̀นท่ีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปrWนสุนัขแสนรู�ท่ีกลายเป̀นจุดนัดพบ
ยอดฮิตสำหรับหนุ,มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล)โตเกยีวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ท้ังเสื้อผ�า กระเป}า รองเท�า เคร่ืองประดับและแฟชั่นชัน้
นำของญี่ปุ1นในฤดูต,างๆอื่นๆมากมาย  

หรือหากท,านใดมีความประสงค)จะเลือกซื้อดิสนีย)แลนด) เพ่ิมท*านละ 3,200.- บาท (ไม*รวมค*าเดินทาง) ดีสนีย)แลนด)โลกแห,งจินตนาการ
ของราชาการ)ตูนญี่ปุ1นซึ่งเป̀นดิสนีย)แลนด)แห,งแรกท่ีสร�างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร�างขึ้นในปz พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและ
ใช�ทุนสร�างกว,า 600 ล�านบาท ให�ท,านสนุกสนานกับเคร่ืองเล,นนานาชนิด (ไม,จำกัดจำนวนการเล,น ) ผจญภัยในดินแดนต,างๆ ให�ท,านเล,น
เคร่ืองเล,นตัวใหม,จากภาพยนตร)การตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร) The 
Pirate of Caribbean เขย,าขวัญกับบ�านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน,ารักของตุpกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small 
World ชมภาพยนตร)สามมิติ The Invention of the Year ให�ท,านได�สนุกสนานพร�อมกับการจับจ,ายเลือกซื้อสินค�า ท่ีระลึกน,า รัก
ในดิสนีย)แลนด)อีกท้ังยังจะได�สัมผัสกับตัวการ)ตูนเอกจากวอลดิสนีย) อย,าง มิกกี้เม�าส) มินนี่เม�าส) พร�อมผองเพื่อนการ)ตูนอีกมากมายสนุก
กับการจับจ,ายซื้อของท่ีระลึกน,ารักในดิสนีย)แลนด) 

ท่ีพัก Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท,า 
 
 



 

Day6 ถ/ายรูปโตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ–ตลาดปลาสึกิจิ–อิออนมอลล,–สนามบินนาริตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
นำท,าน เก็บภาพประทับใจกับคู*กับแลนด�มาร�กแห*งใหม*ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม*น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky 

tree) หอส,งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เป'ดให�บริการเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร�าง

ด�วยเทคนิคทางสถาปrตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช,วงท่ีเกิดแผ,นดินไหวคร้ังใหญ,หอคอยแห,งนี้ได�พิสูจน)ให�เห็นถึงโครงสร�างทาง

สถาปrตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม,เกิดความเสียหายแม�แต,น�อย 

จากนั้นนำท,านชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดท่ีเก,าแก,ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เข�านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ�าแม,กวนอิมทองคำ  
นอกจากนั้นท,านยังจะได�พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ)ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู,บริเวณประตูทางเข�าวัด และยัง
สามารถเลือกซื้อเคร่ืองรางของขลังได�ภายในวัด ฯลฯ 
นำท,านมุ,งหน�าสู, ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดสดเก,าแก,แห,งหนึ่งของจังหวัดโตเกียว มีของอร,อยมากมายหลากหลายให�ท,านได�เลือกซื้อแวะชิม

ความอร,อยกันอย,างจุใจ ภายในตลาดปลามีร�านท้ังร�านซูชิ แล,ปลาสดๆ ท้ังปลาทูน,า ปลาแซลม,อน เป̀นต�น ความอร,อยท่ีไม,ควรพลาดอีก

มากมายเช,น ไข,หวานย,างชื่อดัง ข�าวหน�าปลาไหล ก�วยเตี๋ยวเนื้อตุ�นรสเด็ด ฯลฯ รวมถึงผลไม�ท่ีท,านสามารถเลือกซื้อกลับบ�านได�อีกด�วย 

 เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม,เป̀นการรบกวนเวลาช�อปป'Wงของท,าน 

จากนั้นนำท,านแวะช�อปป'Wงสินค�าเคร่ืองสำอางค) อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีท่ีร�านค�าปลอดภาษี ณ อิออนมอลล� ให�ท,านได�

เพลิดเพลินกับการจับจ,ายซื้อสินค�านานาชนิด ได�จากท่ีนี่ ไม,ว,าจะเป̀น ร�านซานริโอะ ร�านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส) กล�องถ,ายรูปดิจิตอล 

นา�ิกา เคร่ืองสำอาง ต,างๆ กันท่ีร�าน MATSUMOTO แหล,งรวมเหล,าบรรดาเคร่ืองสำอางมากมาย อาทิ มาร)คเต�าหู�, โฟมล�างหน�า WHIP 

FOAM ท่ีราคาถูกกว,าบ�านเรา 3 เท,า, ครีมกันแดดชิเซโด� แอนเนสซ,าท่ีคนไทยรู�จักเป̀นอย,างดี  และสินค�าอื่น ๆ   หรือให�ท,านได�เลือกซื้อ

ผลไม�เพื่อนนำกลับไปทาน หรือเป̀นของฝากก,อนขึ้นเคร่ืองได�เลย  

17.30 นำท,านเดินทางสู, สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ1น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 677 พร�อมบริการอาหารบนเคร่ือง 
(ใช�เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 40 นาที) 

22.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร�อมความประทับใจ 
  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


