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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานคันไซ ญ่ีปุ่น (บริการอาหารบนเคร่ือง)  

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

23.59 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคนัไซ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG 622 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานคนัไซ ญ่ีปุ่ น (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
  

 

 

2. ท่าอากาศยานคนัไซ นครโอซากา้ - ศาลเจา้สุมิโยชิ - ปราสาทโอซากา้ - เอก็ซ์โป
ซิต้ี - ตึกซูโม่ - ยา่นชินไซบาชิ – โดทงโบริ  (หากตอ้งการเท่ียวยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอ กรุณา
แจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง) 

  

แนะน า Sarasa Hotel Namba 
หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
3. เกียวโต - ศาลเทพเจา้อินาริ - นาโกยา่ - ถนนชอ้ปป้ิงโอซุ - ชิซูโอกะ – โก

เทมบะพรีเมียม เอาทเ์ลต็ - แช่ออนเซ็น 
   

Jusone Fujioyama หรือ
เทียบเท่า  

★★★★ 
4. ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจา้โคมิทาเกะ – ศูนยจ์ าลองผา่นดินไหว - ทะเลสาบคาวากู

จิโกะ - กระเชา้คาจิ คาจิ - หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก - โตเกียว - Duty Free – ชอ้ปป้ิง
ชินจุกุ – ดิสนียช็์อป 

  

แนะน า Keisei Hotel Miramare 
หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
5. ตลาดปลาสึกิจิ- ยา่นฮาราจูกุ - ศาลเจา้เมจิ – ชิบูยา่ (หากตอ้งการเท่ียวโตเกียวดิสนีย์

แลนด ์กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง) 
 แนะน า แนะน า Keisei Hotel Miramare 

หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
6. วดัอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น ้าสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี - ชอ้ปป้ิงอิออ

นมอลล ์- ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบน
เคร่ือง) 

 แนะน า 
 

 

ขาไป TG 622 BKK - KIX เวลา 23.59น. – 07.30น. 
ขากลบั TG 677 NRT - BKK เวลา 17.25น. – 21.55น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



Day 2 ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า - เอก็ซ์โปซิตี ้- ตึกซูโม่ - ย่านชินไซบาชิ –  
โดทงโบริ (หากตอ้งการเท่ียวยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอ กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง) 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคนัไซ นครโอซากา้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

น าท่านสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ศาลเจา้แห่งน้ีไม่ใช่แค่ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีท าให้น่าสนใจ หากยงัเป็นเพราะความศกัดิสิทธ์ิของเทพคามิ (เทพเจา้

ชินโต) ท่ีเช่ือว่าเม่ือสักการะแลว้จะเดินทางปลอดภยั แคลว้คลอดจากอนัตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรือท่ีให้

ความนบัถือเทพเจา้องคน้ี์มากๆ เห็นไดจ้ากการท่ีสามารถเห็นศาลเจา้รูปแบบน้ีไดต้ามบริเวณใกล้ๆ ท่าเรือ 

ปราสาทโอซาก้า สวนสาธารณะเชิงประวติัศาสตร์ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่จกลางโอซากา้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของผูค้นท่ีช่ืนชอบปราสาท

ญ่ีปุ่ น และนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซากา้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 16 เพื่อเป็นท่ีพ านกัของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู ้

รวมญ่ีปุ่ นให้เป็นหน่ึงเดียวในสมยันั้น ใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่ีกลายเป็นหน่ึง

ในสัญลกัษณ์ของญ่ีปุ่ น (อิสระถ่ายภาพดา้นนอก) 



เอ็กซ์โปซิตี ้เป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเ์อก็ซ์โปประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีจดัขึ้นเม่ือปี 1970 ตั้งอยูใ่นเมืองซุอิตะ 

จงัหวดัโอซากา้ มีเน้ือท่ีทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูด่า้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพ้ืนท่ีแห่งน้ีถูกเติมเตม็

ไปดว้ยสถานท่ีเพื่อความบนัเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ซ่ึงจะท าให้นกัท่องเท่ียว

ไดรั้บความสนุกสนานและความสุขลน้ปร่ีกลบับา้นไปตาม ๆ กนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างโดทง พลาซ่า(ตึกซูโม่) ตั้งอยูใ่นยา่นชินไซบาฉิ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซากา้ เพ่ิงเปิดตวั อยา่งเป็นทางการไป

เม่ือเดือนเมษายน 2017 น่ีเอง ดว้ยรูปแบบอาคารท่ีทนัสมยับวกกบัท่ีตั้งซ่ึงอยูติ่ดกบัถนนใหญ่ ท าใหมี้ความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นจุดนดั

พบแห่งใหม่ของยา่นน้ีไปแลว้ และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์เนน้ร้านคา้ปลอดภาษี และเปิดท าการตั้งแต่เวลา 10.00-21.30 น. โดยบริเวณชั้น 1 

จะเป็นร้านนาฬิกา, เคร่ืองประดบั, แว่นตา, ร้านจ าหน่ายสุรา และร้านอาหาร บริเวณชั้น 2 จะเป็นร้านเช่ากิโมโน, เคร่ืองส าอาง, โสม, ร้าน

จ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัตวัการ์ตูน และห้องเรียนชงชา ส่วนบริเวณชั้น 3 จะเป็นร้านจ าหน่ายยา และสินคา้เบด็เตลด็ 



น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ แหลง้ชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโอซากา้ โดทงโบริ จุดเช็คอินยอดนิยมท่ีมีร้านคา้ ร้านอาหาร แหล่งชอ้ปป้ิง รวม

ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านโดทงโบริ 

พกั Sarasa Hotel Namba หรือเทียบเท่า 

https://matcha-jp.com/th/5840


(หากต้องการเท่ียวยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ กรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิม่ 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง) 

เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั นบัเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของ  ยนิูเวอร์
ซลั สตูดิโอส์ท่ีเปิดตวัอยา่งย่ิงใหญ่อลงัการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอยา่งๆน่าดึงดูดใจคนจ านวนมากสวนสนุกแห่งน้ี
แบ่งเป็นโซนต่างๆไดแ้ก่ 

New York : การจ าลองเป็นเมืองนิวยอร์กท่ีเป็นฉากของภาพยนตร์ดงัหลายๆเร่ืองอยา่ง spider Man ท่ีจะมีเคร่ืองเล่นเด่นๆช่ือว่า Adventures of 
spider Man ท่ีน่ียงัมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติท่ีจะท าให้เด็กๆฟินกบัความเก่งของสไปเดอร์แมนกนัเตม็ๆ 
Hollywood : โซนน้ีถือว่าครบเคร่ืองเร่ืองฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวท่ี้น้ี เคร่ืองเล่นโดนๆก็มีให้ไดห้วาดเสียวกนัอย่าง Holly wood 
Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผสัประสบการณ์ดูภาพยนตร์ท่ีน่ีก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ท่ีไดสั้มผสัแบบครบทุกประสาทสัมผสัท่ีเต็ม
รูปแบบมาตรฐานระดบัโลก 
Jurassic Park : ใครท่ีเคยดู Jurassic Park คงอดไม่ไดท่ี้อยากจะเขา้มาโลกท่ีมีไดโนเสาร์หลากหลายสายพนัธ์ุแบบในหนงับา้งใช่มั้ยคะ รับรอง
ว่ามาโซนน้ีจุใจแน่ค่ะ เพราะขนทพัเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเน้ือ แถมยงัสามารถต่ืนเตน้ไปกบัการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ท่ีสุดจะ
หวาดเสียวดว้ยการด่ิงจากความสูง 25 เมตร 
Minion Park : ซนใหม่ล่าสุดท่ีเพ่ิงเปิดตวัไปในวนัท่ี 21 เมษายน 2017โดยมาแทนท่ีโซนของ Back To The Future นบัเป็นโซนท่ีเรียกเสียงกร๊ีด
กร๊าดทั้งกบัเด็กและผูใ้หญ่อย่างมาก ดว้ยความน่ารักของเจา้มินเน่ียนสีเหลืองตัวป่วนท่ีชอบมากท่ีสุดก็น่าจะเป็นบา้นมินเน่ียนท่ีเหมือนใน
หนงัเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่นสนุกกนัตลอดทาง ท่ีส าคญัของพรีเม่ียมน่ารักมากมาย 



Universal Wonderland : เรียกไดเ้ลยว่าเป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อยเลย เพราะไดร้วมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนสุดปังมาไวร้วมกนัไม่ว่า
จะเป็น เจา้เหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจา้หมาขาวจอมป่วน Snoopy ย่ิงเคร่ืองเล่นน่ีเหมือนออกมาให้เด็กๆ
โดยเฉพาะน่ารักแบบขั้นสุด ถา้เดินแลว้เหน่ือยก็ยงัมีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ไดน้ัง่ชิลกินกนัเพลินๆ บอกไดเ้ลยว่าถา้เด็กๆมาโซนน้ีมีอยู่
ยาวๆ 
Lagoon : ถา้ช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแลว้อยากเห็นว่าของจริงจะเป็นยงัไง มาโซนน้ีเลยค่ะไม่ผิดหวงัแน่ๆ แถมยงัจะไดดู้
โชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อนกนัให้เพลินๆอีก 
Water World : คนท่ีเคยดูภาพยนตร์เร่ือง water worldเช่ือเลยว่ายงัคงจดจ าคามมนัส์ทะลุปรอทของหนงัไดดี้ แมจ้ะผา่นมานานแลว้หากก็ยงัเป็น
หนงัในดวงใจของหลายๆคนอยูจ่นถึงปัจจุบนั ซ่ึงโซนน้ีมีโชวดุ์ เด็ด เผด็ มนัส์ท่ีสนุกไม่แพใ้นหนงัเลย 
Amity Village (Jaws) : เป็นโซนท่ีจ าลองทอ้งทะเลตามเร่ือง Jaws ให้ผูเ้ล่นไดล้่องเรือผ่านฉลามตวัยกัษท่ี์โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะเปียกไป
ซกันิดแต่แค่มีเส้ือกนัฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมนัส์ไปไดแ้ลว้ 
The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมท่ีหลายคนใฝ่ฝันถึงว่าคร้ังหน่ึงตอ้งมาเจิมให้ได ้แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮร่ี 
พอทเตอร์ตอ้งร้องวา้วไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดน่ีจองลองเอามาจากหนงัไดส้มจริงมากๆ เดินหลงเขา้มาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆเพราะ
มุมถ่ายรูปอยา่งเจ๋ง เอาแค่ปราสาทฮอกวอตส์น่ีก็ขโมยใจไปแลว้คร่ึงดวง ย่ิงแต่ตวัเป็นพ่อมดแม่มดย่ิงอิน ตอนกลางคืนย่ิงฟินเพราะมีการเปิดไฟ
ท่ีปราสาทดว้ยนะเออเร่ิดมากๆ ท่ีส าคญัมีการเอาเทคโนโลยีล ้าๆมาใส่เพ่ือความตระการตาดว้ย 
  



Day 3 เกยีวโต - ศาลเทพเจ้าอนิาริ - นาโกย่า - ถนนช้อปป้ิงโอซุ - ชิซูโอกะ - โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เลต็ – แช่ออนเซ็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านมุ่งหนา้เดินทางเขา้ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านไปยงั ศาลเทพเจ้าอินาริ หรือท่ีบางคนเรียกกนัว่าศาลเจา้เสาแดง ศาลเจา้สุนขัจิ้งจอก เป็นศาล

เจา้ศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กบัเทพเจา้ Inari เทพเจา้แห่งการเพาะปลูก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 711 ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเกียวโต บริเวณเขาอิ

นาริ ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในท่ีเท่ียวยอดฮิตของเกียวโต ดว้ยเอกลกัษณ์ของศาลเจา้ท่ีมีเสาโทริอิสีแดงนบัพนัตน้ มากท่ีสุดกว่าศาลเจา้อื่นๆ ในเกียวโต 

และยงัเดินทางสะดวกดว้ยการนัง่รถไฟมาลงท่ีสถานี Inari ออกจากสถานีก็เจอกบัศาลเจา้เลย รูปป้ันสุนขัจิ้งจอก ท่ีหน้าศาลเจา้ มีความเช่ือว่า

เป็นผูส่้งสารของเทพเจา้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมือง นาโกย่า อิสระชอ้ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงโอซุ มีอายปุระมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการคา้ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมจาก

นกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศยา่นชนชั้นแรงงานแบบดั้งเดิม  แมว่้ายา่นชอปป้ิงโอสุจะมีพ้ืนท่ีไม่มากนกัแต่ก็มีร้านคา้

นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบดว้ยอาหารและสินคา้ทนัสมยัไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม, 

เส้ือผา้, เคร่ืองส าอาง และร้องเทา้จากสารพดัย่ีห้อดงัและท่ีส าคญัคอืราคาถูกมาก นอกจากน้ีแลว้ยงัเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์, ชุด

คอสเพลย,์ การ์ตูนอะนิเมะและสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย 



น าท่านเดินทางสู่ ชิซูโอกะ อิสระชอ้ปป้ิง โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เล็ต แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมประจ ำสถำนท่ีท่องเที่ยวรอบแนวภเูขำไฟฟจูิ 

ภำยในมีรำ้นคำ้แบรนดเ์นมกวำ่ 210 รำ้น ศนูยอ์ำหำรอีก 23 แหง่ ซึ่งแวดลอ้มไปดว้ยภมูิทศันท์ำงธรรมชำติสวยๆ ทัง้ทะเลสำบ สวนดอกไม ้

และภเูขำไฟฟจูิ 

ค ่า บริการอาหารค ่า เซ็ทอาหารญี่ปุ่ น บฟุเฟต์ซูชิ (*พเิศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ไม่รวมในรายการทัวร์หากสนใจกรุณาแจ้ง ณ วันจอง) 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่น ้าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณ

สวย (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Jusone Fujioyama หรือเทียบเท่า 



Day 4 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ – ศูนย์จ าลองผ่านดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - หมู่บ้าน

โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - Duty Free – ช้อปป้ิงชินจุกุ – ดิสนีย์ช็อป 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ภูเขาไฟฟูจิช้ันท่ี 5 หรือ Mt. Fuji 5th Station เป็นทั้งจดุชมวิวยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว และจดุเร่ิมตน้ในการเดินเทา้ขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ

ส าหรับบรรดานกัปีนเขา ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น *ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ชมในวนัท่ีไม่สามารถเขา้ได*้ 

ศาลเจ้าโคมิทาเกะ เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ แลนมาร์คส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณจงัหวดัชิซุโอะ

กะและจงัหวดัยามานาชิ ศาลเจา้แห่งน้ีสร้างขึ้นตั้งแตค่.ศ. 937 เพื่อบวงสรวง “เทง็งุ” (Tengu) ปีศาจจมูกยาวตามต านานญ่ีปุ่ นท่ีเช่ือกนัว่าเคย

ปกครองดินแดนบริเวณน้ีมาก่อน ซ่ึงค าว่า “โคมิตาเกะ” โดยนอกจากกิจกรรมยอดนิยมอยา่งการสักการะเทง็งุ และการซ้ือเคร่ืองรางติดไมติ้ดมือ

กลบัไปแลว้ ศาลเจา้โคมิตาเกะยงัเป็นจุดชมวิวเก๋ ๆ ท่ีคุณจะไดเ้ห็นทะเลสาบคาวากุจิอนังดงามทอดตวัอยูเ่บ้ืองล่างอีกดว้ย 



น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  FUJINO EKI  เป็นตวัแทนของการส่งขอ้ความไปถึงทุกคน ใหรั้บรู้ถึงผลกระทบจากภยัพิบติั

แผน่ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจดัแสดงขอ้มลูการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผน่ดินไหวห้องแสดง

เหตุการหลงัแผน่ดินไหว ห้องจ าลองแผน่ดินไหว     ห้องอุทกภยั ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และโซนช๊

อปป้ิงสินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่ นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูยากินิก ุ

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นหน่ึงใน 5 ทะเลสาบซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นทะเลสาบท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดจาก

บรรดาทะเลสาบทั้งหมด ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น 



น าท่านนัง่ กระเช้าคาจิคาจิ ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ
(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ นกัท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการความทา้ทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยงัสถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาที 

หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะ ฮักไก คือหมู่บา้นเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิจ านวน 8 บอ่ แต่ละบ่อ

มีความใสสะอาดจนสามารถมองเห็นไดถึ้งบริเวณกน้บ่อน ้า ตั้งอยูใ่นจงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น 



น าท่านเดินทางสู่ โตเกียว อิสระทา่น ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  DUTY FREE 

ช้อปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ยา่นชุมชนชั้นแนวหนา้ของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงขึ้นช่ือในโตเกียว แหล่ง

รวมชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินด่ืมและ

ร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือ เมืองชินจูกุยงัคงเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิง การเปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงในนั้นก็คือ

การถือก าเนิดของ "Disney FLAGSHIP TOKYO" แฟลก็ชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านชินจุกุ 

พกั Keisei Hotel Miramare หรือเทียบเท่า 



Day 5 ตลาดปลาสึกจิิ - ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ – ชิบูย่า (หากตอ้งการเท่ียวโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บาท/ท่าน, 

เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลาสึกิจ ิเป็นตลาดปลาและตลาดขายส่งท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยปริมาณการคา้ขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตนัต่อวนั แมต้ลาดปลาสึกิจิ

จะเป็นตลาดขายส่งอาหารท่ีส าคญัท่ีสุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกียว แต่ก็ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือเป็นอยา่งมากส าหรับ

นกัท่องเท่ียว ทั้งการเปิดให้เขา้ชมการประมูลปลาทูน่าตอนเชา้ตรู่แบบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายท่ีรอให้นกัท่องเท่ียวไดม้าล้ิม

ลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายท่ีสามารถซ้ือไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย 

ย่านฮาราจูกุ เป็นยา่นท่ีขึ้นช่ือในดา้นแฟชัน่ และ เป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรคแ์ฟชัน่ชนิดต่างๆท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงมีช่ือเสียงไปทัว่

โลก ตั้งอยูใ่นกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  



ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือสักการะพระจกัรพรรดินีแห่งยคุเมจิ ท่ีครองราชย ์ในสมยัปี 1867-1912 หลงัจากท่ีพระจกัรพรรด์ิเมจิ

ส้ินพระชนม ์ผูค้นในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องท่ีอยากจะสร้างศาลเจา้เพ่ือใชสั้กการะพระจกัรพรรดิเมจิ 

ย่านชิบูย่า ถือไดว่้าเป็นศนูยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในดา้นแฟชัน่ มีแหล่งชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ร้านคา้ รวมทั้งช็อปของ

แบรนดด์งัอยูม่ากมาย นอกจากนั้นแลว้ก็ยงัมีร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงอยา่งครบครัน มีผูค้นทั้งชาวญ่ีปุ่ นและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดิน

ขวกัไขว่อยูต่ลอดทั้งวนั 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  

พกั Keisei Hotel Miramare หรือเทียบเท่า 



(หากต้องการเท่ียวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิม่ 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง) 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 

ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น 

 

 

 
 
 
 
 

 

• ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  
• ระทึกขวญักับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  
• นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE 
• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกก้ีเมา้ส์, มินน่ีเมา้ส์,โดนลัดัก๊ ฯลฯ หรือ ชอ้ปป้ิงซ้ือของ
ท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจนค์วามมนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ี ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด
อยา่งจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 

  



Day 6 วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น ้าสุมิดะ - โตเกยีวสกายทรี - ช้อปป้ิงออิอนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ -  

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดอาซากุสะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเดน่ เป็นจดุถ่ายรูปห้ามพลาดของคนท่ีมาเที่ยวยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกนั

จนติดปากว่าวดัอาซากุสะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดักเ็ป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  

ถนนนากามิเสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัว่า ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะว่าสายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายน้ี

รับรองว่าถา้จะเดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากุสะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถว่ิงเขา้สู่พ้ืนท่ี

ภายในของวดันัน่แหล่ะค่ะเน่ืองจากวดัอาซากุสะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าให้ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเส้นท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

https://www.talonjapan.com/sensoji-temple/


เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านอาซากุสะ 

แม่น ้าสุมิดะ เป็นแม่น ้าท่ีไหลผา่นเมืองโตเกียว ออกสู่อ่าวโตเกียว โดยเป็นแม่น ้าท่ีแยกออกมาจากแม่น ้าอาราคาวะ ท่ีไหลผา่นจงัหวดัไซตามะ 

ซ่ึงอยูท่างเหนือของโตเกียว 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE คือหอโทรทศัน์โตเกียวสกายทรี ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางของ Sumida City Ward ไม่

ไกลจากวดัอาซากุสะมากนกัแบบเดินมาก็ยงัไหว ซ่ึงเป็นหอท่ีเพ่ิงสร้างขึ้นมาใหม่และยงัเป็นเหมือนแลนดม์าร์คส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมือง

โตเกียวเลยก็ว่าได ้ไม่ว่าจะเพราะความสูงของตึกท่ีทา้ชนทุกตึกดว้ยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรก

สูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดร้อบทิศ 360 องศา โดยไดรั้บการ

ยอมรับใหโ้ตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ท่ีกินเท่ียวช็อปป้ิงอยูใ่นตึกแห่งน้ีครบครันรวมทั้งยงัมีอควอเรียมอยูใ่นนั้นอีกดว้ย  (อิสระ

ถ่ายภาพดา้นนอก) 

AEON MALL (อิออนมอลล์) เป็นศูนยก์ารค้ายอดฮิตท่ีมีสาขามากมายทั่วญ่ีปุ่ น นอกจากจะจดัจ าหน่ายสินค้าทุกประเภท เช่น ของใช้
ในชีวิตประจ าวนั เคร่ืองส าอาง แฟชั่น และสัตว์เล้ียงแล้ว ยงัมีส่ิงบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ให้ไดเ้พลิดเพลินกันอีกด้วย ภายใน
สว่าง ทางเดินกวา้ง และเพดานสูง ท าให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย พ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีผงัการจดัร้านดีเดินได้สะดวกสบาย ซ้ือหาสินค้า
สุดฮิตได้ทนัใจ AEON MALL ตอบสนองความต้องการในการชอปปิงท่ีหลากหลาย เหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั หากไปท่ี AEON 
MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุกกับการชอปปิงและสัมผสัวิถีชีวิตแบบญ่ีปุ่ นด้วย 

https://www.japankakkoii.com/japan-guide/sumida-river-sakura-tokyo/


น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้

ภายในสนามบิน 

17.25 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG 677   

21.55 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

8 – 13 ตุลาคม 65 
(วันคล้ายวันสวรรคต) 

49,777.- 47,777.- 9,777.- 

23 – 28 พฤศจิกายน 65 47,777.- 45,777.- 9,777.- 

30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 65 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

49,777.- 47,777.- 9,777.- 

07 – 12 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

51,777.- 49,777.- 9,777.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

