
 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ     
 
 

2 
สนามบินคันไซ–เกียวโต–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วัดคิโยมิสึ–ปราสาททอง เปิดประสบการณ์
ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น–ศาลเจ้าเฮอัน–นาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato 
Illumination 

   

Hotel Mystays Nagoya 
Sakae, Nagoya 
หรือเทียบเท่า  

3 
ปราสาทนาโกย่า–ทะเลสาบฮามามัตสึ–ฮาโกเน่–โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท–หมู่บา้น
โอชิโนะฮัคไค–อาบน้ำแร่ธรรมชาติ–ทานขาปูยักษ์    

Fujsan Garden Hotel,  
Lake Yamanakako  
หรือเทียบเท่า 

4 
ลานสกีฟูจิเท็น–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–ไซตามะ–สวนกองเก็น
โด–ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ–โตเกียว    

Shinjuku Washington Hotel, 
Shinjuku 
หรือเทียบเท่า 

5 
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง)    

Shinjuku Washington Hotel, 
Shinjuku 
หรือเทียบเท่า  

6 
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–วดัอาซากุสะ–ตลาดปลาสึกิจิ–อิออนมอลล์–สนามบินนาริ
ตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย     



 
 

 
 

BKK       KIX NRT       BKK 

  
TG 622 23.59 07.20 TG 677 17.30 22.30 

      

 

วันเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร์เดก็/ทา่น 
(อายไุมเ่กิน 12 ป)ี 

ไมม่ีเตยีง 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

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

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

30 ม.ี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 

อตัราค่าบริการสำหรบั เดก็อายไุม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

 

** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 บาท ** 

** เนือ่งจากตั๋วโดยสารเปน็ตัว๋กรุป๊(หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ัง่ สะสมไมล์ และเลื่อนการเดนิทาง ** 

อตัราคา่บริการขา้งตน้ คำนวณจากภาษนีำ้มนั ณ วนัที ่20 ธนัวาคม 2565  
ในกรณทีี่มกีารประกาศปรับราคาภาษนีำ้ขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คา่บริการเพิ่มเตมิ  

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณี

วันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน 

หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
5. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนน้ี

ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
7. การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต 

ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทาง
สถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

 
      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อัตราคา่บรกิาร 



Day1 สนามบินสุวรรณภมิู  
 

20.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ
สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินคนัไซ–เกียวโต–ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ–วดัคิโยมิสึ–ปราสาททอง เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พิธีชงชาแบบ
ญ่ีปุ่ น–ศาลเจ้าเฮอนั–นาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Illumination 

 
23.59 ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 622 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้

เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง 15 นาที) 
07.20 เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจดุคัด

กรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เป็นเมืองที่ได้ช่ือว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่าง
แท้จริง นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความ
เป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกท่ีชาวญี่ปุ่นช่ือว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอย
นำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมายและเดินต่อไปยัง ศาลโทริอิ 
นำท่านชม “ซุ้มประตสูแีดง” ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง “MEMORIES OF GEISHA” ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพร
เทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านชม วัดคิโยมสิ ึหรือ “วัดน้ำใส” ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกัน
ตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม 
เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพ
เอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถ
ถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับ
วิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธ์ิสามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดย
เชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   



 
จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะที่มีชื่อเรียกว่า ถนนสายกาน้ำชา และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก 

เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้ึนช่ือท่ีสุดของญี่ปุ่น มีให้ท่านได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงสูตรดั้งเดิม, ไส้สต

รอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกาย

ด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย 

ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 

นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ “ปราสาททอง” สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานท่ี

พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 

และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้

ดื่มด่ำกับความสะอาดใสของสระน้ำท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม 

จากนั้นนำท่านชม เดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอันจิงงุ ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895 

เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์

สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอด

ลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 

 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ จากนั้นนำท่านชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีม
พาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว  จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
 
ที่พัก Hotel Mystays Nagoya, Nagoya ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

Day3 ปราสาทนาโกย่า–ทะเลสาบฮามามตัสึ–ฮาโกเน่–โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็–หมู่บ้านโอชิโนะฮคัไค–อาบน ้าแร่
ธรรมชาติ–ทานขาปยูกัษ์ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม ปราสาทนาโกยา่ แห่งเมืองนาโกย่า ปราสาทเก่าแก่แห่งนีถู้กสร้างขึ้นในยุคสมัยเอโดะเริ่มต้น และถูกทำลายลงด้วยเหตุการณ์

โจมตีทางอากาศเมื่อปี ค.ศ.1945 และได้ถูกบำรุงปรับปรุงโครงสร้างภายในเป็นเหล็กในปี ค.ศ.1959 จนถึงในปัจจุบัน โดยพื้นท่ีรอบ

ปราสาทเต็มไปด้วยสวนหย่อมพืชไม้นานาพันธ์ และนับเป็นจุดชมซากะรุที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งเลยทเีดยีว  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พาท่านแวะพักชม ทะเลสาบฮามามตัส ึตั้งอยู่ในจังหวัดชิซุโอกะ ท่ีแห่งนี้ข้ึนช่ือในเรื่องของปลาไหล เพราะมีแหล่ง

เพาะพันธ์และฟาร์มปลาไหลอยู่เปน็จำนวนมาก และเป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เลย เพราะด้านในเปน็สวน

ซากุระริมทะเลสาบ บรรยากาศดีๆ  เต็มอิ่มไปด้วยซากุระที่รายล้อม นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง 

จากนั้นนำท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือก

ซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ช่ือดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, 

กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับ

คอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Diffusione Tessile ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น และ

สินค้าอ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้ งอยู่ใน

หมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึ ง

อากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบาย

อารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อน้ันเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 

10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง

สินค้าโอทอปช้ันเยี่ยมอีกด้วย 

ที่พัก ที่พัก Fujsan Garden Hotel, Lake Yamanakako ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์

ญี่ปุ่นอยา่งจใุจ หลังอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นำ้แรธ่รรมชาต ิเชื่อว่าถา้ไดแ้ช่นำ้แรแ่ลว้ จะทำใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยให้

ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น ** 



 

Day4 ลานสกีฟจิูเทน็–พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว–ทะเลสาบคาวากจิูโกะ–ไซตามะ–สวนกองเกน็โด–ย่านเมืองเก่าคาวาโก
เอะ–โตเกียว 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ 

ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภเูขา

ไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่

รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) 

หมายเหต:ุ ในกรณทีี ่ลานสกเีข้าไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ปน็ ภูเขาไฟฟจู ิที่ตั้งตระหง่าน

อยู่เหนอืเกาะญีปุ่น่ดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดบันำ้ทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลช้ิด ยังบรเิวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟู

จิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภมูอิากาศ) เพื่อชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้

สัมผสัอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ื่อวา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึ่งเปน็ภเูขาไฟทีย่งัดับไมส่นทิ 

และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการ

จำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากน้ันอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เข้าสู่เมืองไซตามะ ชมอุโมงค์ซากุระและดอกนาโนะ ณ  สวนกองเก็นโด เป็นสวนที่มีชื่อเสียงเลี่ยงลือ และเป็นที่นิยมของผู้คนที่ต้องการ
มาเที่ยวชมซากุระ ที่เป็นทางทอดยาวโค้งรับกันดูคล้ายอุโมงค์ใหญ่อย่างสวยงาม และบริการส่วนตรงกลางเต็มไปด้วยทุ่งดอกนาโนะฮานะ 
สีเหลืองอ่อน สะท้อนรับกับแสงแดดยามเช้าอย่างสวยงาม ให้อากาศที่บริสุทธ์ิสดชื่น ให้ท่านได้เที่ยวผ่อนคลายไปกับสวนแห่งนี้ 
 
พาท่านเข้าสู่ ย่านเมอืงเกา่คาวาโกเอะ ตั้งอยู่ในเมืองไซตามะ เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีเที่ยวท่ีไม่ควรพลาด เป็นเมืองเก่าสไตล์ยุคเอโดะที่อยู่ไม่
ไกลจากกรุงโตเกียว ให้ท่านได้สัมผัสเสน่ห์ยุคดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น ตลอดเส้นถนนน้ีเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นสมัย
เอโดะไว้อย่างดี จนได้รับสมญานามว่า “เอโดะจิ๋ว” เป็นเมืองเล็กๆ ที่แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังคงหลั่งไหลมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาล จุดเด่นหลัก
ชองที่น่ีคือ หอระฆังโบราณ ขนาดใหญ่ โดยระฆังจะตี 4 ครั้ง ทำหน้าที่บอกเวลามานานกว่า 350 ปี! 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น 
ที่พัก Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 

Day5 อิสระเลือกช้อปป้ิงเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ 
 - ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็น

จักรพรรดิที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากท่ีสุด   
- ย่านฮาราจกู ุแหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการ
หาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่น่ีอีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้
ที่น่ีได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้า
แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบ
ต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุด
แสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS 
อีกด้วย  
- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนดัพบ
ยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ันสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟช่ันช้ัน
นำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 3,200.- บาท (ไม่รวมค่าเดนิทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการ
ของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและ
ใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่น
เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate 
of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารกัในดิสนีย์แลนดอ์ีก
ทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ ายซื้อ
ของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 

ที่พัก Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

Day6 ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–วดัอาซากสุะ–ตลาดปลาสึกิจิ–อิออนมอลล์–สนามบินนาริตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ 
ประเทศไทย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่าน เก็บภาพประทบัใจกับคูก่ับแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ ริมแม่นำ้สมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) 

หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วย

เทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย 

จากนั้นนำท่านชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  
นอกจากน้ันท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยัง
สามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ 
นำท่านมุ่งหน้าสู่ ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดสดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดโตเกียว มีของอร่อยมากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อแวะชิม

ความอร่อยกันอย่างจุใจ ภายในตลาดปลามีร้านท้ังร้านซูชิ แล่ปลาสดๆ ทั้งปลาทูน่า ปลาแซลม่อน เป็นต้น ความอร่อยท่ีไม่ควรพลาดอีก

มากมายเช่น ไข่หวานย่างช่ือดัง ข้าวหน้าปลาไหล ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรสเด็ด ฯลฯ รวมถึงผลไม้ที่ท่านสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้อีกด้วย 

 เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ณ อิออนมอลล์ ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP 

FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอ่ืน ๆ  หรือให้ท่านได้เลือกซื้อ

ผลไม้เพื่อนนำกลับไปทาน หรือเป็นของฝากก่อนข้ึนเครื่องได้เลย  

17.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 677 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง 
(ใช้เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง 40 นาที) 

22.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


