รหัสโปรแกรม : 23696

(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances” 50 %”
กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

13 – 17 กรกฏำคม 2565
(วันอำสำฬหบูชำ + วันเข้ำพรรษำ)
27 – 31 กรกฏำคม 2565
(วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ร.10)
11 – 15 สิงหำคม 2565
(วันแม่)

28,900.- บำท
(รำคำไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

เช้ำ

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรม

1

สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโก
ย่ำ) ( 00.05 – 08.00 )

2

นำโกย่ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ – ทำคำยำม่ำ จิ
นยะ – ซันมำชิ ซูจิ – ทำคำยำม่ำ

3

ทำคำยำม่ำ – ตลำดเช้ำเมืองทำคำยำม่ำ – ปรำสำทมัตสึโม
โต้ – ไร่วำซำบิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท

4

ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินำโตะ มิไร 21
(นั่งกระเช้ำ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

LISTEL SHINJUKU
HOTEL OR
  
SIMILAR

5

โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุด
ถ่ำยรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลำซ่ำ – สนำมบินนำริตะ –
สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 17.25 – 21.55 )

  ✈

✈
TAKAYAMA
  ASSOCIA HOTEL
OR SIMILAR
FUJI NO BOKAEN
HOTEL OR

  HOTEL
SIMILAR

วันที่หนึ่ง
2000

สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนำมบินเซนแทร์ (นำโกย่ำ) ( 00.05 – 08.00 )
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือน
ผู้โดยสำรขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำง
น้อย 45 นำที ***

วันที่สอง
0005

นำโกย่ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ – ทำคำยำม่ำ จินยะ – ซันมำชิ ซูจิ – ทำคำยำม่ำ
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 644
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
ถึงสนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์อุทัย...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

0800

นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนโบรำณชิรำคำวำโกะ” เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 250 ปี และกลายมาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านที่ได้รับ
การดูแลอนุรักษณ์อย่างดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับหมู่บ้านโกคายาม่า (Gokayama) ในจังหวัดโทยาม่า จากองค์กร
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ตั้งอยู่ในเมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเสน่ห์และความสวยงามของ
ตัวหมู่บ้ านท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติให้ ความรู้สึกราวกับหมู่บ้านในเทพนิยาย ซึ่งมีความ
สวยงามอย่างมาก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์
ญี่ปุ่นที่ถูกโอบกอดด้วยขุนเขาแห่งนี้
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานที่ที่ทาให้คุณรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลา
ไปยังประเทศญี่ปุ่นในอดีตและมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้า เพื่อนาท่าน
เดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบ

ด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนาท่านเดินทางชม “ทำ
คำยำม่ำจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ ” ที่ทางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล โชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ
หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ท่านจะได้ชมถึงห้องทางานและห้องพักผ่อนที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองใน
อดีต โดยสิ่งที่น่าสนใจของทาคายาม่า จินยะก็คือการที่คุณอาจได้สัมผัสมุมมองเกี่ยววิถีชีวิตของผู้ว่าการ
แคว้นและสภาผู้อาวุโสในยุคเอโดะ และความแยบยลของกลวิธีการก่อสร้างอาคารไม้ หลังผ่านประตูอัน
สง่างามเขาไปแล้วคุณจะพบห้องหลายห้อง เช่น ห้องโถงขนาดใหญ่ ห้องครัว ห้องน้าชา ฯลฯ ภายใน
ห้องคุณสามารถสังเกตวัตถุสิ่งของและภูมิปัญญาของบรรพชนผ่านสิ่งต่าง ๆ เช่นเครื่องมือเครื่องใช้ใน
สมัยนั้นและที่ครอบปิดหัวตะปูที่ทาขึ้นเป็นรูปกระต่าย
จากนั้ น น าท่ านเดิน ทางสู่ “ซั น มำชิ ซูจิ ” ย่านเมืองเก่าของญี่ ปุ่นที่ มีอายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์กลาง
การค้าของเมืองทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คือ
อาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้าตาลและสีดาเท่านั้น ในปัจจุบัน
ได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มีสิ่ง ก่อสร้างที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น ตลอดสองข้างทางใน
ย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (2)
ที่พัก : TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ธรรมชำติ ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen)
น้าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สำม
เอำท์เล็ท

ทำคำยำม่ำ – ตลำดเช้ำเมืองทำคำยำม่ำ – ปรำสำทมัตสึโมโต้ – ไร่วำซำบิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ “ตลำดสดเช้ำเมืองทำคำยำม่ำ” เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะ หรือเมื่อ
ประมาณ 200 ปีก่อน เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมายังเมืองทาคายาม่า เพราะบรรยากาศการ
ค้าขายของที่นี่จะแตกต่างจากเมืองใหญ่มากทีเดียว ด้วยความเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่ มาก
ทาให้แลดูเป็นกันเองมากกว่า แถมราคายังกันเองกว่าไปซื้อในห้างใหญ่ ๆ อยู่มากพอตัว โดยตลาดเช้า

ของเมืองนี้จะมีด้วยกัน 2 แห่ง คือ ตลาดจินยะเมะ ตั้งอยู่หน้าอาคารทาคายาม่าจินยะ และตลาดมิยางา
วะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ ามิยางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า ซึ่งสิ นค้าที่ขายในตลาดจะเป็นพวกผั กผลไม้
รวมถึงอาหารต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นมีสินค้าขายหลากหลายทั้งอาหารสดและอาหารพร้อมทาน อีกทั้งยัง
มีพวกของที่ระลึกซึ่งเป็นของพื้นเมืองจาหน่ายอีกด้วย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในจังหวัดนากาโน่ มีความ
โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอันเก่าแก่และธรรมชาติอันสวยงามอย่างเทือกเขา Japan Alps ... เพื่อนา
ท่านชมความงดงามของ “ปรำสำทมัตสึโมโต้” สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นเป็น 1 ใน 12
ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นสมบัติประจาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่สร้างด้วยไม้ 5 ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างขึ้นจาก
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ใช้สีดาเป็นหลักในการตกแต่งทา
ให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุมจนได้สมญานามว่า “ปรำสำทอีกำ” นอกจากนี้ปราสาทมัตสึโมโต้ยัง
มีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงามแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน ให้ท่านชื่นชมความงามของ
ปราสาทที่มีทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นอันงดงามเป็นฉากหลัง
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดิน ทางสู่ “ไร่วำซำบิ ” เครื่องปรุงที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ท่านจะได้ตื่นตากับ
“ต้นวำซำบิ” จานวนมากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและการนามาทาเป็นอาหาร ให้
ท่านได้อิสระบันทึกภาพวาซาบิตามอัธยาศัย อีกทั้งภายในไร่นี้ยังมีอาหารและของฝากที่มีส่วนผสมของ
วาซาบิสด ๆ จากแปลงให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมและเลือกซื้อกันตามใจชอบ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” (Gotemba Premium Outlets) เรียกได้ว่า
เป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็
มีครบหมดทุกอย่าง บริเวณที่ตั้งจะเป็นทางผ่านสาหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ ถือ
ว่ามีของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศยังดีงามอีกด้วย ภายในจะมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร
ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลื อกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach ,
Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอี ก
มากมาย หมวดสิ น ค้ า Intimate Apparel ได้ แ ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสิ น ค้ า Home
Fashion ได้ แ ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ห มวด
สิ น ค้าอื่น ๆ อย่ างรองเท้ า กระเป๋ า เสื้ อผ้ าเด็ก ซึ่งของทุ กชิ้ น เป็ น สิ น ค้าของแท้ และราคาถู กกว่า ใน

ห้างสรรพสินค้า ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตาม
อัธยาศัย
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5)
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้าเย็นแห่ง “เกำะฮอกไกโด” ซึ่ง
ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้าเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่า
รับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!”
ที่พัก : FUJI NO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ธรรมชำติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen)
น้าแร่สไตล์ ญี่ปุ่ นให้ ท่านได้พักผ่ อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินำโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้ำ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6)

นาท่านเดินทางสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่
มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถำนีที่
5 โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร เมื่อขึ้นมาถึงชั้น 5 จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ของทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิ ที่ชั้น 5 นี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja)
ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่สาหรับบวงสรวงท่านเทนกุ
โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” หรือ “สวนของ
ท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่มีท่านเทนกุ ปกครองอยู่นั่นเอง และ
ยังว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มี
น้ าหนั ก กว่า 375 กิโลกรั มตกอยู่ ที่ พื้ น ในสวน ซึ่งในสมั ยก่ อ นมี ผู้ ค นนิ ย มมาทดลองยกขวานนี้ กั น
มากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทาไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบูชาและนิยมมา
ซื้ อ เครื่ อ งลางกลั บ ไปเป็ น ของที่ ร ะลึ ก อิ ส ระให้ ท่ านสั ม ผั ส กั บ ทั ศ นี ย ภ าพที่ ส วยงามของฟู จิ ซั งใน
ระยะใกล้ และเลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้ำนน้ำ
ใส ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ในเขตพื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้นั่นเอง
ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านแห่ง
บ่อน้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่กักเก็บน้าจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้
บ่อน้าทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ,
บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นน้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหล
ผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่าง ๆ จนทาให้น้าในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษคน
ญี่ปุ่นเชื่อว่าน้าในบ่อเหล่านี้นอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉ่าแล้ว ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากใคร
ได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ในวันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆหมอก
อันหนาทึบ จากหมู่บ้านเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีวิธีการสาธิต
การนาพลังงานน้ามาใช้ เช่น นามาปั่นกังหันเพื่อที่จะให้เครื่องตาข้าวทางาน ฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายรูป
และซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านและบริเวณโดยรอบ
จากนั้นนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไป “นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ ” (Yokohama Air Cabin) ในเมืองแห่งแรก
ของญี่ปุ่น เชื่อมระหว่าง Sakuragicho Station และ Unga Park Station ของโยโกฮาม่า ให้ท่านได้นั่ง
กระเช้าเหนื อน้าชมวิวเมืองกัน ได้แบบพาโนรามา เห็ นชิงช้าสวรรค์และเมืองโดยรอบ นอกจากนี้ยัง
เดิ น ทางสะดวก อยู่ ใกล้ ที่ เที่ ย วน่ าแวะอี ก หลายแห่ ง และให้ ท่ านได้ เที่ ย วชม “มิ น ำโตะ มิ ไ ร 21”
(Minatomirai 21) ศูนย์ความเจริญแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ ตรงใจกลางแหล่งท่องเที่ยวในเมืองโยโกฮาม่า และ
เป็นสถานที่สาคัญที่ท่านสามารถพบกับสถานที่ที่ทั้งทันสมัยและเก่าแก่ได้ในที่เดียว พื้นที่ท่าเรือจะหัน
หน้าออกจากเมืองโยโกฮาม่าและมีถนนที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า พื้นที่สวนสนุก สถาปัตยกรรมโบราณ และ
เรือลอยขึ้นลงบนผิวน้าที่ท่าเรือใกล้ ๆ กัน รับรองว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะมีช่วงเวลาที่น่าจดจากลับไป
อย่างแน่นอน
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ณ “ย่ำนชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่ง
ของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อย
เยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลิน
กับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม
เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ส าหรั บ วั ย รุ่ น เครื่ อ งส าอางยี่ ห้ อ ดั ง ของญี่ ปุ่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II,
SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (8)

ทีพ่ ัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่ห้ำ

โตเกียว – วัดอำซะกุซ่ำ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลำซ่ำ – สนำมบินนำริ
ตะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 17.25 – 21.55 )

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9)

นาท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่อง
จานวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่า
เป็นมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนวหน้า
และเทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย ... เพื่ อ น าท่ านเดิ น ทางสู่ “วั ด อำซะกุ ซ่ ำ คั น นอน” (Asakusa Kannon
Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่าวัดโคมแดง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่
และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่าน
กราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อม
ถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่
“ถนนนำคำมิเซะ” เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ ามากมาย ท่านจะได้ชมและ
ซื้อสิน ค้าของฝากของที่ระลึ กที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้
คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์
ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย
จากนั้นนาทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้าสุมิดะ “หอคอย
โตเกียว สกำยทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัด
อาซะกุซ่ามากนัก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองชั้น โดยชั้นแรกสูง
350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชม
วิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชม
วิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยังมีที่กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ภายในตึกแห่งนี้ครบครัน รวมทั้งยังมีอค
วอเรียมอยู่ในนั้นอีกด้วย
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (10)

ก่อนเดินทางกลับนาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปปิ้งของฝากกลับ
บ้านของเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมสินค้าชั้นนาต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา กล้อง
กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งร้าน 100 เยน ที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทั้ง
ยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย มักจะเป็นร้านอาหารประเภท Fast Food ที่มีราเม็งอร่อย
ๆ และอาหารอื่น ๆ ในราคาไม่แพงนัก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจ
ฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
* เพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมื้อเย็นอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อย
จำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ “สนำมบินนำริตะ”
1725
เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 677
2155
ถึง “สนำมบินสุวรรณภูมิ” กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำร
บิน เป็นต้น

*** ทำงบริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์เฉพำะลู ก ค้ ำ ที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ท่ อ งเที่ ย วหรือ ส ำรวจเส้ น ทำงเท่ ำนั้ น หำกท่ ำนถู ก
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธกำรเข้ำ -ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของทำงบริษัท ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะคืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่ำน ***

*** หนังสือเดินทำงต้องเหลืออำยุกำรใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ***

หำกสนจองกรุณำติดต่อ
 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936

