
  



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
  

 

 

2. ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา่ - ทาคายาม่า หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
- ยา่นซากาเอะ 

   

APA Hotel Nagoyasakae หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
3. ชิซูโอกะ ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ เสาโทริอิกลางน ้า – โกเทมบะเอาทเ์ลต็ - 

แช่ออนเซ็น 
  

บุฟเฟต์
ขาปู
ยกัษ ์

Hotel JustOne Fuji หรือ
เทียบเท่า  

★★★ 
4. ลานสกีฟูจิเทน - ศูนยจ์ าลองแผน่ดินไหว - เมืองมรดกโลกนิกโก ้เทศกาลบา้น

หิมะคามาคุระ 
 ยากินิกุ 

 

Itoen Hotel New Sakura หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
5. อิบาระกิ น ้าตกเยอืกแขง็ฟุคุโรดะ - ตลาดปลาอิบาระกิ - ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรีชินจุกุ 

ดิสนียช์็อป 
  แนะน า Tokyo Prince Hotel หรือ

เทียบเท่า 

★★★ 
6. วดัอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชอ้ปป้ิงอิออนมอลล ์– 

ท่าอากาศยานนาริตะ ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหาร
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

    

ขาไป TG 644 BKK - NGO เวลา 00.05น. – 07.30น. 
ขากลบั TG 677 NRT - BKK เวลา 17.30น. – 21.55น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 

เร่ิม 300 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า - ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านซากาเอะ 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา่ โดยเท่ียวบิน TG 644 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา่ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชม.) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม) ทาคายามา่เมืองท่ีอยูก่ลางเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาและ

ส่ิงก่อสร้างทางประวติัศาสตร์มากมาย ในฤดูหนาวเมืองทั้งเมืองจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ น าท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็น

หมู่บา้นเก่าแก่อายกุวา่ 250 ปี และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ดว้ยเอกลกัษณ์ของอาคารบา้นเรือนในหมู่บา้น

ท่ีไดรั้บการดูแลอนุรักษณ์อยา่งดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่างๆ นอกจากน้ียงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม จาก

องคก์รยเูนสโกในปี ค.ศ. 1995 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ย่านซากาเอะ อาคารท่ีมีรูปทรงอนัทนัสมยั รายลอ้ม

ดว้ยสวนสีเขียวแห่งน้ีตั้งอยู่ใกลก้บัหอคอยนาโกยา่

ทีวีทาวเวอร์ เปิดใหบ้ริการเม่ือปี ค.ศ. 2002 มีจุดเด่น

ตรงหลงัคากระจกขนาดใหญ่รูปวงรีท่ีคลา้ยกบั

รูปทรงของยานอวกาศซ่ึงเรียกวา่ Spaceship-

Aqua โดยนกัท่องเท่ียวสามารถเดินข้ึนไปชมวิว

ดา้นบนได ้ส่วนดา้นล่างยงัประกอบไปดว้ยร้านคา้ 

ร้านอาหาร พื้นท่ีจดักิจกรรม และท่ารถบสัไปยงั

สนามบินและเมืองอ่ืนๆ 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกั APA Hotel Nagoyasakae หรือเทียบเท่า  



Day 3 ชิซูโอกะ ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ เสาโทริอกิลางน ้า – โกเทมบะเอาท์เลต็ – แช่ออนเซ็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ ชิซูโอกะ ชม ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ ตั้งอยูใ่นเมืองฮามามทัซึ ท่ีอยูร่ะหวา่งเมืองโตเกียวและเมืองนาโกยา ในจงัหวดัชิซุโอกะ 

ทะเลสาปแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีมีการจบัปลาไหลไดม้ากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่ น ชมพระอาทิตยข้ึ์น-ตกลงระหวา่ง เสาโทริอกิลางน ้า 

น าท่านสู่ โกเทมบะพรีเมียมเอาท์เลต็ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ชอ้ปป้ิงมอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมประจ าสถานท่ี

ท่องเท่ียวรอบแนวภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีร้านคา้แบรนดเ์นมกวา่ 210 ร้าน ศูนยอ์าหารอีก 23 แห่ง ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยภูมิทศัน์ทางธรรมชาติสวยๆ 

ทั้งทะเลสาบ สวนดอกไม ้และภูเขาไฟฟูจิ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



ค ่า บริการอาหารค า่ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย  

(แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Hotel JustOne Fuji หรือเทียบเท่า 

  



Day 4 ลานสกฟูีจิเทน - ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว - เมืองมรดกโลกนิกโก้ เทศกาลบ้านหิมะคามาคุระ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ลานสกฟูีจิเทน เป็นสกีรีสอร์ตทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นท าเลท่ีเยีย่มสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัและทะเลสาบคาวากุจิอยู่

เบ้ืองล่าง คุณสามารถเล่นสกี สโนวบ์อร์ด ลากเล่ือนและเล่นหิมะไดท่ี้น่ี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

 



น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  FUJINO EKI  เป็นตวัแทนของการส่งขอ้ความ

ไปถึงทุกคน ใหรั้บรู้ถึงผลกระทบจากภยัพิบติัแผน่ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายใน

มีหอ้งจดัแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดินไหวหอ้ง

แสดงเหตุการหลงัแผน่ดินไหว หอ้งจ าลองแผน่ดินไหว หอ้งอุทกภยั หอ้งเขาวงกตกระจก

โซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และโซนชอ้ปป้ิงสินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่ นต่างๆเช่น

มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ยากนิิกุ 

น าท่านสู่ เมืองมรดกโลกนิกโก้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เทศกาลบ้านหิมะคามาครุะ คือกระท่อมหิมะ เป็นหน่ึงในเทศกาลของฤดู

หนาวท่ีมีการสืบทอดมาแต่เดิมในดินแดนหิมะของญ่ีปุ่ น โดยจะมีการก่อหิมะท่ีตกทับถมให้สูงหนาเป็นภูเขาขนาดย่อม แล้วท า

ช่องว่างด้านในให้มีขนาดใหญ่พอให้คนเข้าไปอยู่ได้ 4-5 คน 

ค ่า บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกั Itoen Hotel New Sakura หรือเทียบเท่า  



Day 5 อบิาระก ิน ้าตกเยือกแข็งฟุคุโรดะ - ตลาดปลาอบิาระก ิ- ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รีชินจุกุ ดิสนีย์ช็อป 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ อบิาราก ิชม น ้าตกเยือกแข็งฟุคุโรดะ เป็นน ้าตก 1 ใน 3 ท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ่ น เม่ือมองจากระยะไกล น ้าตกจะมีลกัษณะเหมือนสายน ้า

สีขาวท่ีร่วงลงมาอยา่งแผว่เบา เม่ือใกลเ้ขา้มาจะเห็นเป็นน ้าตกกระทบพื้นอยา่งรุนแรง  

ตลาดปลาอบิาระก ิแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมในหมู่คนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวดว้ยความสดและราคาท่ีไม่แพง และมีร้านอาหารท่ีเสิร์ฟอาหารทะเลท่ี

สดใหม่ในทอ้งถ่ิน อยา่งร้านซูชิสายพาน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รีชินจุกุ ยา่นชุมชนชั้นแนวหนา้ของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่วา่จะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงข้ึนช่ือในโตเกียว แหล่งรวมช้

อปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินด่ืมและร้านอาหาร

หลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือ เมืองชินจูกุยงัคงเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิง การเปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงในนั้นก็คือการถือก าเนิด

ของ "Disney FLAGSHIP TOKYO" แฟลก็ชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหาร  

พกั Tokyo Prince Hotel หรือเทียบเท่า 

  



Day 6 วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี – ช้อปป้ิงออิอนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี 

– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดอาซากุสะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปหา้มพลาดของคนท่ีมาเท่ียวยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกนั

จนติดปากวา่วดัอาซากุสะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดัก็เป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  

ถนนนากามิเสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัวา่ ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะวา่สายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายน้ี

รับรองวา่ถา้จะเดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากุสะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถวิ่งเขา้สู่พื้นท่ี

ภายในของวดันัน่แหล่ะค่ะเน่ืองจากวดัอาซากุสะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าใหถ้นนเส้นน้ีเป็นถนนเส้นท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  



น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศันข์อง 

“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก วดัอาซากุสะท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ

เอะโดะ    

เดินทางสู่ นาโกย่า ช้อปป้ิงอิออนมอลล์  เป็นศูนย์การคา้ยอดฮิตท่ีมีสาขามากมายทัว่ญ่ีปุ่ น นอกจากจะจัดจ าหน่ายสินคา้ทุกประเภท เช่น 
ของใช้ในชีวิตประจ าวนั เคร่ืองส าอาง แฟชั่น และสัตวเ์ล้ียงแลว้ ยงัมีส่ิงบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ให้ได้เพลิดเพลินกันอีกด้วย 
ภายในสว่าง ทางเดินกวา้ง และเพดานสูง ท าให้รู้ สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย พื้นท่ีขนาดใหญ่มีผงัการจัดร้านดีเดินได้สะดวกสบาย ซ้ือหา
สินค้าสุดฮิตได้ทันใจ AEON MALL ตอบสนองความต้องการในการชอปปิงท่ีหลากหลาย เหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั หากไปท่ี 
AEON MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุกกับการชอปปิงและสัมผสัวิถีชีวิตแบบญ่ีปุ่ นด้วย 



น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถ ช้อปป้ิงดิวตี้ฟรี เลือกซ้ือของฝาก ของท่ี

ระลึกได ้ภายในสนามบิน 

17.30 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 677   

21.55 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเด่ียวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

27 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ์ 66 44,977.- 42,977.- 9,977.- 

10 – 15 กมุภาพนัธ์ 66 
(วนัวาเลนไทน์) 

47,977.- 45,977.- 9,977.- 

24 กมุภาพนัธ์ – 01 มีนาคม 66 47,977.- 45,977.- 9,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบนิ สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลกูค้าท่านใดทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 



  



 

 



  





 



  



 

 


