รหัสโปรแกรม : 23847 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันที่

โปรแกรมทัวร์
เช้า

1.

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (บริ การอาหารบนเครื่ อง)

2.

ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า - ศาลเจ้าสุ มิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โป
ซิต้ ี - ตึกซูโม่ - ย่านชินไซบาชิ – โดทงโบริ (หากต้องการเที่ยวยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอ กรุ ณา
แจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)

3.

เกียวโต - ศาลเทพเจ้าอินาริ - นาโกย่า - ถนนช้อปปิ้ งโอซุ - ชิซูโอกะ – โก
เทมบะพรี เมียม เอาท์เล็ต - แช่ออนเซ็น

4.

ภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ – ศูนย์จาลองผ่านดินไหว - ทะเลสาบคาวากู
จิโกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - หมู่บา้ นโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - Duty Free – ช้อปปิ้ ง
ชินจุกุ – ดิสนียช์ ็อป
ตลาดปลาสึ กิจิ- ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ – ชิบูยา่ (หากต้องการเที่ยวโตเกียวดิสนีย์

5.

แลนด์ กรุ ณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)

6.

วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น้ าสุ มิดะ - โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้ งอิออ
นมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริ ตะ - ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (บริ การอาหารบน
เครื่ อง)
ขาไป
ขากลับ

อาหาร
เที่ยง เย็น

โรงแรม

แนะนา Sarasa Hotel Namba

หรื อเทียบเท่า
★★★★
Jusone Fujioyama หรื อ
เทียบเท่า
★★★★
แนะนา Keisei Hotel Miramare
หรื อเทียบเท่า
★★★★
แนะนา แนะนา Keisei Hotel Miramare
หรื อเทียบเท่า
★★★★
แนะนา

TG 622 BKK - KIX
เวลา 23.59น. – 07.30น.
TG 677 NRT - BKK
เวลา 17.25น. – 21.55น.
สัมภาระโหลดใต้ เครื่ อง 20 KG. ถือขึน้ เครื่ อง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสายการบิน)

Day 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - ท่ าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (บริการอาหารบนเครื่ อง)
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
23.59 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบิน TG 622

Day 2 ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า - ศาลเจ้ าสุ มิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์ โปซิตี้ - ตึกซู โม่ - ย่านชินไซบาชิ –
โดทงโบริ (หากต้องการเที่ยวยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอ กรุ ณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)
นาท่านสู่ ศาลเจ้ าสุ มิโยชิ ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ดา้ นสถาปัตยกรรมที่ทาให้น่าสนใจ หากยังเป็ นเพราะความศักดิสิทธิ์ของเทพคามิ (เทพเจ้า
ชินโต) ที่เชื่อว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลอดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรื อที่ให้
ความนับถือเทพเจ้าองค์น้ ีมากๆ เห็นได้จากการที่สามารถเห็นศาลเจ้ารู ปแบบนี้ได้ตามบริ เวณใกล้ๆท่าเรื อ
ปราสาทโอซาก้า สวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูใ่ จกลางโอซาก้า เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผูค้ นที่ชื่นชอบปราสาท
ญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็ นที่พานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู ้
รวมญี่ปุ่นให้เป็ นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มก่อสร้างจนถึงเสร็ จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็ นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็ นหนึ่ง
ในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น (อิสระถ่ายภาพด้านนอก)

เอ็กซ์ โปซิตี้ เป็ นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปนุ่ ที่จดั ขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยูใ่ นเมืองซุอิตะ
จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ท้งั หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูด่ า้ นหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็ม
ไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ซึ่งจะทาให้นกั ท่องเที่ยว
ได้รับความสนุกสนานและความสุ ขล้นปรี่ กลับบ้านไปตาม ๆ กัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้ ง ห้ างโดทง พลาซ่ า(ตึกซูโม่ ) ตั้งอยูใ่ นย่านชินไซบาฉิ แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโอซาก้า เพิ่งเปิ ดตัว อย่างเป็ นทางการไป
เมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ด้วยรู ปแบบอาคารที่ทนั สมัยบวกกับที่ต้งั ซึ่งอยูต่ ิดกับถนนใหญ่ ทาให้มีความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็ นจุดนัด
พบแห่งใหม่ของย่านนี้ไปแล้ว และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งมอลล์ที่เน้นร้านค้าปลอดภาษี และเปิ ดทาการตั้งแต่เวลา 10.00-21.30 น. โดยบริ เวณชั้น 1
จะเป็ นร้านนาฬิกา, เครื่ องประดับ, แว่นตา, ร้านจาหน่ายสุ รา และร้านอาหาร บริ เวณชั้น 2 จะเป็ นร้านเช่ากิโมโน, เครื่ องสาอาง, โสม, ร้าน
จาหน่ายสิ นค้าเกี่ยวกับตัวการ์ตูน และห้องเรี ยนชงชา ส่วนบริ เวณชั้น 3 จะเป็ นร้านจาหน่ายยา และสิ นค้าเบ็ดเตล็ด

นาท่านช้อปปิ้ ง ย่านชินไซบาชิ แหล้งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า โดทงโบริ จุดเช็คอินยอดนิยมที่มีร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ ง รวม
ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านโดทงโบริ
พัก Sarasa Hotel Namba หรือเทียบเท่ า

(หากต้ องการเที่ยวยูนิเวอร์ ซัล สตูดิโอ กรุณาแจ้ งในวันจองจ่ ายเพิม่ 2,999บาท/ท่ าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่ าน มีรถรับ-ส่ ง)
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย นับเป็ นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของ ยูนิเวอร์
ซัล สตูดิโอส์ที่เปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจานวนมากสวนสนุกแห่งนี้
แบ่งเป็ นโซนต่างๆได้แก่
New York : การจาลองเป็ นเมืองนิวยอร์ กที่เป็ นฉากของภาพยนตร์ ดงั หลายๆเรื่ องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่ องเล่นเด่นๆชื่อว่า Adventures of
spider Man ที่นี่ยงั มีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทาให้เด็กๆฟิ นกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ
Hollywood : โซนนี้ถือว่าครบเครื่ องเรื่ องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริ กามาไว้ที่น้ ี เครื่ องเล่นโดนๆก็มีให้ได้หวาดเสี ยวกันอย่าง Holly wood
Dream the Ride หรื อใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ที่ได้สัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็ม
รู ปแบบมาตรฐานระดับโลก
Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์ หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนังบ้างใช่ม้ ยั คะ รับรอง
ว่ามาโซนนี้ จุใจแน่ ค่ะ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์ มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้ อ แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรื อหนีไดโนเสาร์ ที่สุดจะ
หวาดเสี ยวด้วยการดิ่งจากความสู ง 25 เมตร
Minion Park : ซนใหม่ล่าสุ ดที่เพิ่งเปิ ดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็ นโซนที่เรี ยกเสี ยงกรี๊ ด
กร๊ าดทั้งกับเด็กและผูใ้ หญ่อย่างมาก ด้วยความน่ ารักของเจ้ามินเนี่ ยนสี เหลืองตัวป่ วนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็ นบ้านมินเนี่ ยนที่เหมื อนใน
หนังเป๊ ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่นสนุกกันตลอดทาง ที่สาคัญของพรี เมี่ยมน่ารักมากมาย

Universal Wonderland : เรี ยกได้เลยว่าเป็ นโซนสุ ดโปรดของเหล่าเด็กน้อยเลย เพราะได้รวมเอาคาร์ เรกเตอร์ การ์ ตูนสุ ดปั งมาไว้รวมกันไม่ว่า
จะเป็ น เจ้าเหมียวสุ ดคิขุ Hello kitty หุ่ นการ์ ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่ วน Snoopy ยิ่งเครื่ องเล่นนี่ เหมือนออกมาให้เด็กๆ
โดยเฉพาะน่ารักแบบขั้นสุ ด ถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็ยงั มีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ได้นงั่ ชิลกินกันเพลินๆ บอกได้เลยว่าถ้าเด็กๆมาโซนนี้มีอยู่
ยาวๆ
Lagoon : ถ้าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ ตูนหรื อนิทานปี เตอร์ แพนแล้วอยากเห็นว่าของจริ งจะเป็ นยังไง มาโซนนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆ แถมยังจะได้ดู
โชว์อนั น่าตื่นตาตื่นใจของปี เตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก
Water World : คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่ อง water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจาคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ดี แม้จะผ่านมานานแล้วหากก็ยงั เป็ น
หนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจ่ นถึงปัจจุบนั ซึ่งโซนนี้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ในหนังเลย
Amity Village (Jaws) : เป็ นโซนที่จาลองท้องทะเลตามเรื่ อง Jaws ให้ผเู ้ ล่นได้ล่องเรื อผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะเปี ยกไป
ซักนิดแต่แค่มีเสื้ อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว
The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิ ยมที่หลายคนใฝ่ ฝันถึงว่าครั้งหนึ่ งต้องมาเจิมให้ได้ แน่ นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่
พอทเตอร์ ตอ้ งร้องว้าวไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้สมจริ งมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆเพราะ
มุมถ่ายรู ปอย่างเจ๋ ง เอาแค่ปราสาทฮอกวอตส์นี่ก็ขโมยใจไปแล้วครึ่ งดวง ยิ่งแต่ตวั เป็ นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่งฟิ นเพราะมีการเปิ ดไฟ
ที่ปราสาทด้วยนะเออเริ่ ดมากๆ ที่สาคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้ าๆมาใส่เพื่อความตระการตาด้วย

Day 3 เกียวโต - ศาลเทพเจ้ าอินาริ - นาโกย่า - ถนนช้ อปปิ้ งโอซุ - ชิซูโอกะ - โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เล็ต – แช่ ออนเซ็น
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านมุ่งหน้าเดินทางเข้า เมืองเกียวโต เพื่อนาท่านไปยัง ศาลเทพเจ้ าอินาริ หรื อที่บางคนเรี ยกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสุ นขั จิ้งจอก เป็ นศาล
เจ้าศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั เทพเจ้า Inari เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 711 ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของเกียวโต บริ เวณเขาอิ
นาริ ที่นี่เป็ นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ด้วยเอกลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีเสาโทริ อิสีแดงนับพันต้น มากที่สุดกว่าศาลเจ้าอื่นๆ ในเกียวโต
และยังเดินทางสะดวกด้วยการนัง่ รถไฟมาลงที่สถานี Inari ออกจากสถานีก็เจอกับศาลเจ้าเลย รู ปปั้ นสุ นขั จิ้งจอก ที่หน้าศาลเจ้า มีความเชื่อว่า
เป็ นผูส้ ่งสารของเทพเจ้า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง นาโกย่า อิสระช้อปปิ้ ง ย่านช้ อปปิ้ งโอซุ มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็ นถนนการค้าที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากด้วยมนต์เสน่หข์ องบรรยากาศย่านชนชั้นแรงงานแบบดั้งเดิม แม้ว่าย่านชอปปิ้ งโอสุ จะมีพ้นื ที่ไม่มากนักแต่ก็มีร้านค้า
น้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรี ยงรายตลอดสองข้างทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบด้วยอาหารและสิ นค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็ นน้ าหอม,
เสื้ อผ้า, เครื่ องสาอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและที่สาคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แล้วยังเป็ นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุด
คอสเพลย์, การ์ตูนอะนิเมะและสิ นค้าอื่นๆ อีกมากมาย

นาท่านเดินทางสู่ ชิซูโอกะ อิสระช้อปปิ้ ง โกเทมบะพรีเมียม เอาท์ เล็ต แหล่งช้อปปิ ้งยอดนิยมประจำสถำนที่ท่องเที่ยวรอบแนวภูเขำไฟฟูจิ
ภำยในมีรำ้ นค้ำแบรนด์เนมกว่ำ 210 ร้ำน ศูนย์อำหำรอีก 23 แห่ง ซึ่งแวดล้อมไปด้วยภูมิทศั น์ทำงธรรมชำติสวยๆ ทัง้ ทะเลสำบ สวนดอกไม้
และภูเขำไฟฟูจิ
ค่า บริการอาหารค่า เซ็ทอาหารญี่ปุ่น บุฟเฟต์ ซูชิ (*พิเศษ!!บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ ไม่ รวมในรายการทัวร์ หากสนใจกรุณาแจ้ ง ณ วันจอง)
หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ แช่ น้าร้ อนออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทาให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณ
สวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง)
พัก Jusone Fujioyama หรือเทียบเท่ า

Day 4 ภูเขาไฟฟูจิช้ ัน 5 - ศาลเจ้ าโคมิทาเกะ – ศูนย์ จาลองผ่ านดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้ าคาจิ คาจิ - หมู่บ้าน
โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - Duty Free – ช้ อปปิ้ งชินจุกุ – ดิสนีย์ช็อป
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิช้ันที่ 5 หรื อ Mt. Fuji 5th Station เป็ นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่ มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ
สาหรับบรรดานักปี นเขา ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปนุ่ *ขอสงวนสิ ทธิ์การเข้าชมในวันที่ไม่สามารถเข้าได้*
ศาลเจ้ าโคมิทาเกะ เป็ นศาลเจ้าชินโตที่ต้งั อยูใ่ นบริ เวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ แลนมาร์คสาคัญของประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ่ งตั้งอยูใ่ นบริ เวณจังหวัดชิซุโอะ
กะและจังหวัดยามานาชิ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ. 937 เพื่อบวงสรวง “เท็งงุ” (Tengu) ปี ศาจจมูกยาวตามตานานญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเคย
ปกครองดินแดนบริ เวณนี้มาก่อน ซึ่งคาว่า “โคมิตาเกะ” โดยนอกจากกิจกรรมยอดนิยมอย่างการสักการะเท็งงุ และการซื้อเครื่ องรางติดไม้ติดมือ
กลับไปแล้ว ศาลเจ้าโคมิตาเกะยังเป็ นจุดชมวิวเก๋ ๆ ที่คุณจะได้เห็นทะเลสาบคาวากุจิอนั งดงามทอดตัวอยูเ่ บื้องล่างอีกด้วย

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว FUJINO EKI เป็ นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคน ให้รับรู ้ถึงผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
แผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดง
เหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจาลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู ้ต่างๆ และโซนช๊
อปปิ้ งสิ นค้างานฝี มือญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผา เครื่ องสาอาง และของฝากอีกมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูยากินิกุ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็ นหนึ่งใน 5 ทะเลสาบซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็ นทะเลสาบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดจาก
บรรดาทะเลสาบทั้งหมด ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปนุ่

นาท่านนัง่ กระเช้ าคาจิคาจิ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ
(Mount Tenjo) สู งประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลที่มีทศั นียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวที่
ต้องการความท้าทาย มีเส้นทางเดินป่ าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยังสถานีกระเช้าด้านล่าง ใช้เวลา 30 นาที
หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะ ฮักไก คือหมู่บา้ นเก่าแก่ในบริ เวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ภายในหมูบ่ า้ นมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์จานวน 8 บ่อ แต่ละบ่อ
มีความใสสะอาดจนสามารถมองเห็นได้ถึงบริ เวณก้นบ่อน้ า ตั้งอยูใ่ นจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

นาท่านเดินทางสู่ โตเกียว อิสระท่าน ช้ อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE
ช้ อปปิ้ งชินจุกุ (Shinjuku) ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของโตเกียวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็ น แหล่งช้อปปิ้ งขึ้นชื่อในโตเกียว แหล่ง
รวมช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินดื่มและ
ร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ เมืองชินจูกุยงั คงเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในนั้นก็คือ
การถือกาเนิดของ "Disney FLAGSHIP TOKYO" แฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปนุ่
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านชินจุกุ
พัก Keisei Hotel Miramare หรื อเทียบเท่ า

Day 5 ตลาดปลาสึกจิ ิ - ย่ านฮาราจูกุ - ศาลเจ้ าเมจิ – ชิบูย่า (หากต้องการเที่ยวโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ กรุ ณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน,
เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)

เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ตลาดปลาสึกิจิ เป็ นตลาดปลาและตลาดขายส่งที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริ มาณการค้าขายอาหารทะเลสู งถึง 2,000 ตันต่อวัน แม้ตลาดปลาสึ กิจิ
จะเป็ นตลาดขายส่งอาหารที่สาคัญที่สุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุ งโตเกียว แต่ก็ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็ นอย่างมากสาหรับ
นักท่องเที่ยว ทั้งการเปิ ดให้เข้าชมการประมูลปลาทูน่าตอนเช้าตรู่ แบบจากัดผูเ้ ข้าชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายที่รอให้นกั ท่องเที่ยวได้มาลิ้ม
ลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรู ปมากมายที่สามารถซื้อไปเป็ นของฝากได้อีกด้วย
ย่านฮาราจูกุ เป็ นย่านที่ข้ นึ ชื่อในด้านแฟชัน่ และ เป็ นจุดกาเนิดของการสร้างสรรค์แฟชัน่ ชนิดต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีชื่อเสี ยงไปทัว่
โลก ตั้งอยูใ่ นกรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เที่ยง เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร

ศาลเจ้ าเมจิ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะพระจักรพรรดินีแห่งยุคเมจิ ที่ครองราชย์ ในสมัยปี 1867-1912 หลังจากที่พระจักรพรรดิ์เมจิ
สิ้นพระชนม์ ผูค้ นในโตเกียวนั้นต่างเรี ยงร้องที่อยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้สักการะพระจักรพรรดิเมจิ
ย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางของวัยรุ่ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแฟชัน่ มีแหล่งช้อปปิ้ ง ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของ
แบรนด์ดงั อยูม่ ากมาย นอกจากนั้นแล้วก็ยงั มีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน มีผคู ้ นทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิน
ขวักไขว่อยูต่ ลอดทั้งวัน
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร
พัก Keisei Hotel Miramare หรื อเทียบเท่ า

(หากต้ องการเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้ งในวันจองจ่ ายเพิม่ 2,999บาท/ท่ าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่ าน มีรถรับ-ส่ ง)
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600
ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่ องเล่นในหลายรู ปแบบ เช่น

•
•
•
•

ท้ าทายความมันส์ เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN
ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้ านผีสิง
นั่งเรื อผจญภัยในป่ ากับ JUNGLE CRUISE
ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS
เข้าไปอยูใ่ นโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์,โดนัลดัก๊ ฯลฯ หรื อ ช้อปปิ้ งซื้อของ
ที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กนั อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่ องเล่นนานาชนิด
อย่างจุใจ

Day 6 วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่ น้าสุ มิดะ - โตเกียวสกายทรี - ช้ อปปิ้ งอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่ อง)
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
วัดอาซากุสะ วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็ นจุดถ่ายรู ปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรี ยกกัน
จนติดปากว่าวัดอาซากุสะ แถมตัวอักษรคันจิของชื่อวัดก็เป็ นตัวเดียวกันกับชื่อย่านอาซากุสะแต่อ่านออกเสี ยงต่างกัน
ถนนนากามิเสะ หรื อที่หลายๆคนรู ้จกั กันว่า ถนนช้อปปิ้ งนากามิเสะ แค่ชื่อนี่ก็ชดั เจนแล้วล่ะค่ะว่าสายช็อปปิ้ งต้องชอบแน่ๆ โดยถนนสายนี้
รับรองว่าถ้าจะเดินทางมาวัดเซนโซจิ หรื อวัดอาซากุสะต้องได้ผา่ นมาแวะกันชัวร์ เพราะเป็ นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่พ้นื ที่
ภายในของวัดนัน่ แหล่ะค่ะเนื่องจากวัดอาซากุสะเป็ นวัดยอดนิยมของโตเกียวจึงทาให้ถนนเส้นนี้เป็ นถนนเส้นที่คึกคักเกือบตลอดเวลา

เที่ยง เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านอาซากุสะ
แม่ น้าสุ มิดะ เป็ นแม่น้ าที่ไหลผ่านเมืองโตเกียว ออกสู่อ่าวโตเกียว โดยเป็ นแม่น้ าที่แยกออกมาจากแม่น้ าอาราคาวะ ที่ไหลผ่านจังหวัดไซตามะ
ซึ่งอยูท่ างเหนือของโตเกียว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE คือหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ซึ่งตั้งอยูใ่ จกลางของ Sumida City Ward ไม่
ไกลจากวัดอาซากุสะมากนักแบบเดินมาก็ยงั ไหว ซึ่งเป็ นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็ นเหมือนแลนด์มาร์คสาคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง
โตเกียวเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเพราะความสู งของตึกที่ทา้ ชนทุกตึกด้วยความสู งมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรี ถูกแบ่งเป็ นสองขั้น โดยชั้นแรก
สู ง 350 เมตร และชั้นบนสู ง 450 เมตร เป็ นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการ
ยอมรับให้โตเกียวสกายทรี เป็ นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ที่กินเที่ยวช็อปปิ้ งอยูใ่ นตึกแห่งนี้ครบครันรวมทั้งยังมีอควอเรี ยมอยูใ่ นนั้นอีกด้วย (อิสระ
ถ่ายภาพด้านนอก)
AEON MALL (อิออนมอลล์ ) เป็ นศูนย์การค้ายอดฮิ ตที่ มีสาขามากมายทั่วญี่ ปุ่น นอกจากจะจัดจาหน่ ายสิ นค้าทุกประเภท เช่น ของใช้
ในชี วิตประจาวัน เครื่ องสาอาง แฟชั่น และสัตว์เลี้ ยงแล้ว ยังมีสิ่งบันเทิ งต่างๆ เช่ น โรงภาพยนตร์ ให้ได้เพลิ ดเพลินกันอีกด้วย ภายใน
สว่าง ทางเดินกว้าง และเพดานสู ง ทาให้รู้สึกปลอดโปร่ งโล่งสบาย พื้นที่ขนาดใหญ่มีผงั การจัดร้ านดีเดินได้สะดวกสบาย ซื้ อหาสิ นค้า
สุ ดฮิ ตได้ทนั ใจ AEON MALL ตอบสนองความต้องการในการชอปปิ งที่หลากหลาย เหมาะกับผูค้ นทุกเพศทุกวัย หากไปที่ AEON
MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุ กกับการชอปปิ งและสัมผัสวิถีชีวิตแบบญี่ ปุ่นด้วย

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อของฝาก ของที่ระลึกได้
ภายในสนามบิน
17.25 น.

เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจาสุ ดประทับใจ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้ านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้องกับสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนีเ้ ราจะคานึงถึงลูกค้าส่ วนใหญ่ เป็ นหลัก
หากลูกค้าท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรื อ เวลาบิน

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
8 – 13 ตุลาคม 65
(วันคล้ายวันสวรรคต)

23 – 28 พฤศจิกายน 65
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 65
(วันพ่อแห่ งชาติ)

07 – 12 ธันวาคม 65
(วันรัฐธรรมนูญ)

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักเดี่ยวเพิม่
พัก2-3ท่ าน/ห้ อง
ไม่ มีเตียง
(ราคาต่ อ
(ราคาต่ อท่ าน)
(ราคาต่ อท่ าน)
ท่ าน)
49,777.-

47,777.-

9,777.-

47,777.-

45,777.-

9,777.-

49,777.-

47,777.-

9,777.-

51,777.-

49,777.-

9,777.-

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

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

