
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ    
 
 

2 
สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - 
กระเชา้คาจ ิคาจ ิ- อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปยูกัษ์    

Fujisan Garden Hotel, Fuji 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชม
เทศกาล Illuminations  ณ หมูบ่า้นเยอรมนั    

Shinjuku Washington 

Hotel, Shinjuku  
หรอืเทยีบเทา่  

4 
อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงเตม็วนั หรอืเลอืกซื้อทวัร ์ดสินียแ์ลนด์ (ไม่รวมค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทาง)    

Shinjuku Washington 

Hotel, Shinjuku  
หรอืเทยีบเทา่  

5 ดวิตีฟ้ร ี- ชนิจกู ุ- สนามบนินารติะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย     
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วันเดนิทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เดก็/ทา่น 
(อายไุมเ่กิน 12 ปี) 

ราคาทัวรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

19 – 23 มกราคม 2566 49,990 46,990 39,990 10,000 

26 – 30 มกราคม 2566 49,990 46,990 39,990 10,000 

อตัราค่าบริการส าหรบั เดก็อายไุม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ** 

** เนือ่งจากตัว๋โดยสารเป็นตัว๋กรุป๊(หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ัง่ สะสมไมล ์และเลือ่นการเดินทาง ** 

อตัราค่าบริการขา้งตน้ ค านวณจากภาษนี  ามนั ณ วนัที ่9 พฤษจกิายน 2565  
ในกรณทีี่มกีารประกาศปรบัราคาภาษนี  าขึ นจากทางสายการบนิ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าบริการเพิม่เตมิ  

 
ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั น 

2. อัตราค่าบริการนี  จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน าเท่านั น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. การพิจารณาวีซ่าขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของ
ทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั น อัตรา
ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์
ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

โปรแกรมเดนิทาง 5 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES (JL) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อัตราคา่บรกิาร 



Day1 สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความ
สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - ถ่ายรปูโตเกียวสกายทรี - วดัอาซากสุะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ + 
ทานขาปยูกัษ์ 

 
00.55 ออกเดินทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินท่ี JL0718 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้

เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง 15 นาที) 
08.45 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัด

กรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั นน าท่านเดินทางสู่เมือง กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีความสวยงาม
ในทุกฤดู มีสถานท่ีท่องเที่ยวยอดฮิต แฟช่ันมากมาย สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง 

  
น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่ับแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ ริมแมน่  าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) 

หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วย

เทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั งใหญ่หอคอยแห่งนี ได้พิสูจน์

ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย 

 
จากนั นน าท่านชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการ

ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า  นอกจากนั นท่านยังจะได้พบเก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้า
วัด และยังสามารถเลือกซื อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ 
 

 
 

 



 
 หลังจากนั นน าท่านเพลิดเพลิน ถนนนาคามิเซ (Nakamise Street) ถนนช้อปปิ้งที่มี ช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่า
จะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ มลองกับรสชาดสุด
แสนอร่อย ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื อที่น่ี!!! นั่นก็คือ “เมลอ่นปงั” เป็นขนมปังแบบดั งเดิม
ของญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมี
ลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นท่ีมาของช่ือ “เมล่อนปัง” นั่นเอง 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนพูเิศษ!! บุฟเฟต่ย์ากนิคิ ุสไตลญ์ีปุ่น่ 

น าท่าน ขึ นกระเช้าคาจิคาจิ เป็นกระเช้าลอยฟ้าท่ีใช้เวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถ

ชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้

ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมีการงดให้บริการช่ัวคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

เชน่ สภาพอากาศไม่เอื ออ านวย)    

 

ที่พัก Fujisan Garden Hotel, Fuji ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ มลองรสชาติปูพร้อมน  าจิ มสไตส์

ญี่ปุ่นอยา่งจใุจ หลังอาหารใหท้า่นได้ผอ่นคลายกบัการแช่น  าแรธ่รรมชาต ิเชื่อว่าถา้ไดแ้ชน่  าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้ิวพรรณสวยงามและช่วยให้

ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น ** 



 
Day3 ลานสกีฟจิูเทน็ - พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว - หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บา้นเยอรมนั 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ 

ดินแดนแห่งนี ท่ีซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีช่ือเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขา

ไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี ไม่

รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) 

หมายเหต:ุ ในกรณทีี ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ปน็ ภูเขาไฟฟจู ิที่ตั งตระหง่าน

อยู่เหนอืเกาะญีปุ่น่ดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดบัน  าทะเล น าท่านขึ นชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชั น 5” ของภูเขาไฟฟู

จิ (ขึ นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) เพื่อชมทศันยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้

สัมผสัอากาศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ามสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึ่งเปน็ภเูขาไฟทีย่งัดบัไมส่นิท 

และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 



 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการ

จ าลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ นในประเทศญี่ปุ่น จากนั นอิสระให้ท่านได้เลือกซื อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

จากนั นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชโินะฮคัไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน  าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน  าตามธรรมชาติตั งอยู่

ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน  าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ ถึง

อากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน  าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน  าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบาย

อารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน  าแต่ละบ่อนั นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในน  าเฉลี่ยอยู่ที่  

10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยังมีน  าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่ส าคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง

สินค้าโอทอปชั นเยี่ยมอีกด้วย 

จากนั นน าท่านเดินทาง ชมแสงสีของงานประดับไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการที่จัดขึ นกันอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ าทุกปี  หมู่บ้าน

เยอรมันแห่งโตเกียว  โดยงานประดับไฟช่วงฤดูหนาว ที่จัดเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูหนาว โดยเราจะได้เหไฟ LED หลากเฉดสีกว่า 3 

ล้านดวงส่องสว่างระยิบระยับอยู่ทั่วพื นที่ราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤดหนาวสุดยิ่งใหญ่อลังการจนได้ช่ือว่าเป็น 

1 ใน 10 งานประดับไฟท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟท่ียิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก  

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Day4 อิสระเลือกช้อปป้ิงเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 
 - ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็น

จักรพรรดิที่มีความส าคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากท่ีสุด   
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่ก าลังมองหาซื อเสื อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการ
หาซื อเสื อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากท่ีนี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้
ที่น่ีได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้า
แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบ
ต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุด
แสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื อ COMME DES GARCONS 
อีกด้วย  
- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟช่ันวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบ
ยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ันสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั งเสื อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟช่ันชั น
น าของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื อดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 3,200.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการ
ของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและ
ใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่น
เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate 
of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผสีงิใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเลก็ Small World ชม
ภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีก
ทั งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ ายซื อ
ของที่ระลึกน่ารักในดิสนยี์แลนด์ 

ที่พัก Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

Day5 ดิวต้ีฟรี - ชินจกู ุ- สนามบินนาริตะ - สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

จากนั นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี  อิสระให้ท่านได้เลือกช้

อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่อง

อิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่างๆ กันท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องส าอางมากมาย 

อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  

และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ  LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO 

ISSEY MIYAKE, เสื อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื อรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW 

BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART   

 

 เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

 
18.10 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่JL0707 พรอ้มบรกิารอาหาร

บนเครื่อง (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชัว่โมง 40 นาท)ี 
23.35 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


