วันที่

โปรแกรมทัวร์

อาหาร
เช้า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

สนามบินสุวรรณภูม ิ

2

สนามบิน นาริต ะ - โตเกีย ว - ถ่ า ยรู ป โตเกีย วสกายทรี - วัด อาซากุ ส ะ กระเช้าคาจิ คาจิ - อาบน้าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์

Fujisan Garden Hotel, Fuji
หรือเทียบเท่า

3

ลานสกีฟู จิเ ท็น - พิพ ิธ ภัณ ฑ์ แ ผ่ น ดิน ไหว - หมู่ บ้า นโอชิโ นะฮัค ไค - ชม
เทศกาล Illuminations ณ หมูบ่ า้ นเยอรมัน

Shinjuku Washington
Hotel, Shinjuku

4

อิสระเลือกช้อปปิ้ งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนี ยแ์ ลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง)

Shinjuku Washington
Hotel, Shinjuku

5

ดิวตีฟ้ รี - ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย

หรือเทียบเท่า
หรือเทียบเท่า

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES (JL)

BKK

NRT

เทีย่ วบินที่

เวลาออก

JL0718

00.55

เวลาถึง

NRT
เทีย่ วบินที่

08.45

JL0707

BKK
เวลาออก

เวลาถึง

18.10

23.35

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตัว๋ เครื่องบิน

ราคา
ห้องพักเดีย่ ว

19 – 23 มกราคม 2566

49,990

46,990

39,990

10,000

26 – 30 มกราคม 2566

49,990

46,990

39,990

10,000

อัตราค่าบริการสาหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท

** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท **
** เนือ่ งจากตัว๋ โดยสารเป็นตัว๋ กรุป๊ (หมูค่ ณะ) ไม่สามารถอัพเกรดทีน่ งั่ สะสมไมล์ และเลือ่ นการเดินทาง **
อัตราค่าบริการข้างต้น คานวณจากภาษีนามัน ณ วันที่ 9 พฤษจิกายน 2565
ในกรณีที่มกี ารประกาศปรับราคาภาษีนาขึนจากทางสายการบิน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การเพิม่ เติม
สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน
2. อัตราค่าบริการนี จาเป็นต้องมีผู้เดินทาง จานวน 15 ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจานวนที่กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครังก่อนทาการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนาเท่านัน
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทาความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์)
5. ในกรณีที่ภาครัฐทังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกาหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนนีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. การพิจารณาวีซ่าขึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของ
ทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทังสิน ทังนีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน อัตรา
ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์
ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความ
สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

Day2 สนามบินนาริ ตะ - โตเกียว - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - อาบน้าแร่ธรรมชาติ +
ทานขาปูยกั ษ์
00.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL0718 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้
เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที)
08.45 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัด
กรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนันนาท่านเดินทางสู่เมือง กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีความสวยงาม
ในทุกฤดู มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต แฟชั่นมากมาย สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง
นาท่าน เก็บภาพประทับใจกับคูก่ ับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นาสุมดิ ะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ” (Tokyo Sky tree)
หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีมีความสูง 634 เมตร สร้างด้วย
เทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครังใหญ่หอคอยแห่งนีได้พิสูจน์
ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย
จากนันนาท่านชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการ
ขอพรจากพระพุท ธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา นอกจากนันท่านยังจะได้พบเก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้า
วัด และยังสามารถเลือกซือเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ

หลังจากนันนาท่านเพลิดเพลิน ถนนนาคามิเซ (Nakamise Street) ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่า
จะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ

และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนีต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิมลองกับรสชาดสุด
แสนอร่อย ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซือที่นี่!!! นั่นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดังเดิม
ของญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมี
ลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อ “เมล่อนปัง” นั่นเอง
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!! บุฟเฟ่ตย์ ากินคิ ุ สไตล์ญปี่ นุ่
นาท่าน ขึนกระเช้าคาจิคาจิ เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ใช้เวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถ
ชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้
ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปุ่นทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
เช่น สภาพอากาศไม่เอืออานวย)

ที่พัก
ค่า

Fujisan Garden Hotel, Fuji ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมือพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิมลองรสชาติปูพร้อมนาจิมสไตส์
ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ทา่ นได้ผอ่ นคลายกับการแช่นาแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่นาแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน **

Day3 ลานสกีฟจู ิ เท็น - พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว - หมู่บา้ นโอชิ โนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บา้ นเยอรมัน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ
ดินแดนแห่งนีที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขา
ไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานีไม่
รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนือ่ งจากสภาพอากาศ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ปลีย่ นโปรแกรมทัวร์เป็น ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตังตระหง่าน
อยู่เหนือเกาะญีป่ นุ่ ด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับนาทะเล นาท่านขึนชมความงามกันแบบใกล้ชดิ ยังบริเวณ “ชัน 5” ของภูเขาไฟฟู
จิ (ขึนอยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทังห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้
สัมผัสอากาศอันบริสทุ ธิบ์ นยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึก กับภูเขาไฟทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีส่ ดุ ในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท
และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการ
จาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึนในประเทศญี่ปุ่น จากนันอิสระให้ท่านได้เลือกซือของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนันนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนาบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนาตามธรรมชาติตังอยู่
ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนาผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ ถึง
อากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนาธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนาใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบาย
อารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่านาแต่ละบ่อนันเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในนาเฉลี่ยอยู่ที่
10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยังมีนาผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง
สินค้าโอทอปชันเยี่ยมอีกด้วย
จากนันนาท่านเดินทาง ชมแสงสีของงานประดับไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการที่จัดขึนกันอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจาทุกปี หมู่บ้าน
เยอรมันแห่งโตเกียว โดยงานประดับไฟช่วงฤดูหนาว ที่จัดเป็นประจาทุกปีในช่วงฤดูหนาว โดยเราจะได้เหไฟ LED หลากเฉดสีกว่า 3
ล้านดวงส่องสว่างระยิบระยับอยู่ทั่วพืนที่ราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤดหนาวสุดยิ่งใหญ่อลังการจนได้ชื่อว่าเป็น
1 ใน 10 งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก

ค่า
ที่พัก

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
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Day4 อิ สระเลือกช้อปปิ้ งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิ สนี ยแ์ ลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
- ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึนเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็น
จักรพรรดิที่มีความสาคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากที่สุด
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กาลังมองหาซือเสือผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการ
หาซือเสือผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้
ที่นี่ได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนันแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้า
แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบ
ต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทังยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุด
แสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทังยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ COMME DES GARCONS
อีกด้วย
- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบ
ยอดฮิตสาหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทังเสือผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชัน
นาของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 3,200.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการ
ของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและ
ใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่น
เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate
of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสงิ ใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีก
ทังยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ ายซือ
ของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์

ที่พัก

Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 ดิ วตี้ฟรี - ชิ นจูก ุ - สนามบินนาริ ตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนาท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี อิสระให้ท่านได้เลือกช้
อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่อง
อิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสาอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสาอางมากมาย
อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี
และสินค้าอื่น ๆ หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO
ISSEY MIYAKE, เสือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

18.10 นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนาริตะ ประเทศญีป่ ่ นุ โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ JL0707 พร้อมบริการอาหาร
บนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชัวโมง
่
40 นาที)
23.35 เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

