
  

 

 

รหสัโปรแกรม : 23942 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 

เชา้ เท่ียง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่น (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)     

2. ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วดัอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น ้ าสุมิตะ - 
โตเกียวสกายทรี - ล่องเรือโจรสลดั ทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะพรีเมียม เอาทเ์ลต็ – 

แช่ออนเซ็น (*พิเศษ!!บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษจ่์ายเพ่ิม 1,999 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ ณ 
วนัจอง) 

   

Jusone 
Fujioyama หรือ
เทียบเท่า 
★★★★ 

3. ภูเขาไฟฟจิูชั้น 5 - ศาลเจา้โคมิทาเกะ - ศูนยจ์ าลองแผน่ดินไหว - ทะเลสาบคาวากู
จิโกะ - กระเชา้คาจิ คาจิ - หมบูา้นโอชิโนะฮกัไก - โตเกียว - กนัดั้มโอไดบะ - 
หา้งไดเวอร์ซิต้ี - สะพานสายรุ้ง   แนะน า 

Keisei Hotel 
Miramare หรือ
เทียบเท่า 
★★★★  

4. อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด ์ปาร์ค – Duty 

Free - ชอ้ปป้ิงชินจุก ุ- ดิสนียช็์อป 
  แนะน า 

Keisei Hotel 
Miramare หรือ
เทียบเท่า 
★★★★ 

5. ตลาดปลาซึกิจิ - ยา่นฮาราจูก ุ- ศาลเจา้เมจิ - ชิบูยา่ - ชอ้ปป้ิงกินซ่า (หากตอ้งการเท่ียว
โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มี
รถรับ-ส่ง)  แนะน า แนะน า 

Keisei Hotel 
Miramare หรือ
เทียบเท่า 
★★★★ 

6. ยา่นอุเอโนะ - ตลาดอะเมะโยโกะ - ชอ้ปป้ิงอิออนมอลล ์- ท่าอากาศยานนาริตะ – 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
    

 

ขาไป TG 642 BKK - NRT เวลา 23.50น. – 08.10น. 

ขากลบั TG 677 NRT - BKK เวลา 17.25น. – 21.55น. 

สมัภาระโหลดใตเ้คร่ือง 20 KG. ถือข้ึนเคร่ือง 7 KG. (อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัสายการบิน) 

หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพ่ิมกรุณาแจง้ในวนัจอง 
300 บาท/1 kg. 

  

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนาริตะ ญี่ปุ่น (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

 



20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

23.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบิน TG 642 

  Day 2 ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วดัอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น า้สุมิตะ - โตเกยีวสกายทรี - 

ล่องเรือโจรสลดั ทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เลต็ – แช่ออนเซ็น 

08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชม.) 

น าท่านสู่ โตเกยีว กรุงโตเกียวมีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 2,190 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีขนาดเลก็เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศญ่ีปุ่น แต่มี

ประชากรอาศยัอยูร่วมกนัทั้งหมดมากกวา่ 13 ลา้นคน ซ่ึงมากเป็นอนัดบัท่ี 1 ของประเทศจากทั้งหมด 47 จงัหวดั ถือไดว้า่กรุงโตเกียวเป็น

เมืองขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่นแห่งหน่ึงของโลก  

วดัอาซากสุะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปหา้มพลาดของคนท่ีมาเท่ียวยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกนั

จนติดปากวา่วดัอาซากสุะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดัก็เป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากสุะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  



ถนนนากามเิสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัวา่ ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะวา่สายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายน้ี

รับรองวา่ถา้จะเดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากุสะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถวิง่เขา้สู่พ้ืนท่ีภายใน

ของวดันัน่แหล่ะค่ะเน่ืองจากวดัอาซากสุะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าใหถ้นนเสน้น้ีเป็นถนนเสน้ท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

แม่น า้สุมดิะ เป็นแม่น ้ าท่ีไหลผา่นเมืองโตเกียว ออกสู่อ่าวโตเกียว โดยเป็นแม่น ้ าท่ีแยกออกมาจากแม่น ้ าอาราคาวะ ท่ีไหลผา่นจงัหวดัไซตามะ 

ซ่ึงอยูท่างเหนือของโตเกียว 

น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ หอคอยโตเกยีวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่ง

สญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติ

ความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 

เมตร ทิวทศันข์อง “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก วดัอาซากสุะท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอาย
แบบเมืองเก่าของเอะโดะ ใหทุ้กท่านอิสระในการเก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์าร์กของกรุงโตเกียว  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั เมนูชาบู 

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


น าท่าน ล่องเรือโจรสลดั ทะเลสาบอาชิ เรือโจรสลดัฮาโกเน่เป็นเรือท่องเท่ียวท่ีแล่นบนทะเลสาบอาชิ จุดชมวิวในฮาโกเน่ โดดเด่นดว้ยสีสนัสดใสและการตกแต่งท่ีหรูหรา 

น าท่านสู่ โกเทมบะพรีเมยีม เอาท์เลต็ ชอ้ปป้ิงมอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยมประจ าสถานท่ีท่องเท่ียวรอบแนวภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีร้านคา้แบรนด์

เนมกวา่ 210 ร้าน ศูนยอ์าหารอีก 23 แห่ง ซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยภูมิทศันท์างธรรมชาติสวยๆ ทั้งทะเลสาบ สวนดอกไม ้และภูเขาไฟฟูจิ 

ค า่  บริการอาหารค า่ เซ็ทอาหารญี่ปุ่ น บุฟเฟต์ซูชิ (*พเิศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์จ่ายเพิม่ 1,999 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้ง ณ วนัจอง) 

หลงัรับประทานอาหารใหท่้านได ้ แช่น า้ร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ จะท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิต และใหผ้ิวพรรณ

สวย (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Jusone Fujioyama หรือเทยีบเท่า 

 

 



Day 3 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ 

- หมูบ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกยีว - กนัดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี ้– สะพานสายรุ้ง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ภูเขาไฟฟูจช้ัินที ่5 หรือ Mt. Fuji 5th Station เป็นทั้งจุดชมววิยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว และจุดเร่ิมตน้ในการเดินเทา้ข้ึนไปสู่ยอด

ภูเขาไฟฟจิูส าหรับบรรดานกัปีนเขา ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่น *ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ชมในวนัท่ีไม่สามารถเขา้ได*้ 

ศาลเจ้าโคมทิาเกะ เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟจิู แลนมาร์คส าคญัของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณจงัหวดัชิซุ

โอะกะและจงัหวดัยามานาชิ ศาลเจา้แห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ค.ศ. 937 เพื่อบวงสรวง “เท็งงุ” (Tengu) ปีศาจจมูกยาวตามต านานญ่ีปุ่นท่ีเช่ือ



กนัวา่เคยปกครองดินแดนบริเวณน้ีมาก่อน ซ่ึงค าวา่ “โคมิตาเกะ” โดยนอกจากกิจกรรมยอดนิยมอยา่งการสกัการะเท็งงุ และการซ้ือเคร่ืองราง
ติดไมติ้ดมือกลบัไปแลว้ ศาลเจา้โคมิตาเกะยงัเป็นจุดชมววิเก๋ ๆ ท่ีคุณจะไดเ้ห็นทะเลสาบคาวากจิุอนังดงามทอดตวัอยูเ่บ้ืองล่างอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว  FUJINO EKI  เป็นตวัแทนของการส่งขอ้ความไปถึงทุกคน ใหรั้บรู้ถึงผลกระทบจากภยัพิบติั

แผน่ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดินไหวหอ้งแสดง

เหตุการหลงัแผน่ดินไหว หอ้งจ าลองแผน่ดินไหว     หอ้งอุทกภยั หอ้งเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟจิู โซนความรู้ต่างๆ และโซนช๊
อปป้ิงสินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั เมนูยากนิิก ุ



ทะเลสาบคาวากูจโิกะ เป็นหน่ึงใน 5 ทะเลสาบซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟจิู ถือเป็นทะเลสาบท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดจาก

บรรดาทะเลสาบทั้งหมด ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่น 

น าท่านนัง่ กระเช้าคาจคิาจ ิระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากจิูโกะ กบัดาดฟ้าชมววิใกลย้อดภูเขาเทนโจ

(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟู

จิ นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความทา้ทาย มีเสน้ทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมววิลงเนินไปยงัสถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาที 



หมู่บ้านน า้ใส โอชิโนะ ฮักไก คือหมู่บา้นเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟจิู ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิจ านวน 8 บ่อ แต่ละ

บ่อมีความใสสะอาดจนสามารถมองเห็นไดถึ้งบริเวณกน้บ่อน ้ า ตั้งอยูใ่นจงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่น 

น าท่านเดินทางสู่ โตเกยีว 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ ODAIBA  คือเกาะท่ีสร้างข้ึนไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการ
ปรับปรุงใหมี้ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็น
ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีสีเขียว  สถานท่ีต่างๆใน ยา่นโอไดบะ ไดแ้ก่  สะพานสายรุ้ง, หา้ง Aqua City Odaiba, หา้ง 
Palette Town,หา้ง Venus Fort, หา้ง Diver City Tokyo Plaza  

สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เรียกไดว้า่เป็นสะพานท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของโตเกียวเลยก็วา่ไดน้ะคะ เน่ืองจากถือไดว้า่เป็น

เสน้ทางหลกัท่ีจะเช่ือมต่อระหวา่งเกาะโอไดบะกบักรุงโตเกียว โดยสะพานแห่งน้ีมีทั้งทางด่วน ทางปกติ และทางส าหรับเดินเทา้อยูท่ั้งสองดา้น
ไม่ใช่แค่มีความส าคญัในการใชป้ระโยชน์เท่านั้น 

ค า่  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหาร ย่านห้างไดเวอร์ซิตี ้



พกั Keisei Hotel Miramare หรือเทยีบเท่า 

Day 4 อบิาราก ิ- พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – Duty Free - ช้อปป้ิงชินจุกุ – 

ดิสนีย์ช็อป 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ อบิาราก ิ

พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) แห่งเมืองอุชิคุ จงัหวดัอิบารากิ เป็นพระพทุธรูปปางยนืท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น และเป็น

รูปป้ันพระพทุธรูปปางยนืท่ีหล่อจากทองสมัฤทธ์ิมีความสูงท่ีสุดในโลก โดยถูกบนัทึกไวโ้ดยหนงัสือบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุค๊ (Guinness 

Book of word records) เม่ือปี ค.ศ. 1995 

น าท่านเดินทางสู่ สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค (Hitachi Seaside Park) หรือสวนฮิตาชิ(Hitachi Park) เป็นสวนริมทะเลขนาด

ใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงดา้นทุ่งดอกไมท่ี้สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย(Kochia)ท่ีโดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปล่ียนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้

ร่วงอยูท่ี่เมืองฮิตาชินากา(Hitachinaka) ของจงัหวดัอิบารากิ อยูห่่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 130 

กิโลเมตร ท่ีสวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด ์ปาร์ค (Hitachi Seaside Park)สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวไดต้ลอดทั้งปีเพราะจะมีดอกไม ้สาย



พนัธ์ต่าง ๆ ท่ีจะสลบักนับานตลอดเวลา รวมทั้งยงัมีโซนของสวนสนุกท่ีช่ือวา่ Pleasure Garden เปิดใหบ้ริการตลอดเวลาดว้ย แต่ท่ีสวน

ฮิตาชิน้ีจะมีช่วงเวลาของทุ่งดอกไมบ้านท่ีเป็นไฮไลทส์ าคญัอยูท่ั้งหมด 4 ช่วงเวลาดงัน้ี  

1. ทุ่งดอกนาร์ซิสซัส(Narcissus) หรือมช่ืีอเรียกว่า Suisen Fantasy โดยจะบานช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึง

กลางเดือนเมษายน มีซ่ึงท่ีสวนแห่งน้ีมีมากกวา่ 1 ลา้นดอกจาก 600 สายพนัธ์เลยทีเดียว โดยจะอยูใ่กลก้บัโซนป่าสนซ่ึงจะส่งกล่ินหอมหวาน
ไปทัว่บริเวณ 

2. ทุ่งดอกทวิลปิ(Tulip) หรือทีเ่รียกว่าช่วง Tulip World โดยจะบานในช่วงฤดูใบไมผ้ลิเช่นกนั ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเมษายน 

ต่อจากทุ่งดอกนาร์ซิสซสั มีดอกทิวลิปสีสนัสดใสมากกวา่ 280,000 ตน้ จาก 220 สายพนัธ์ 

3. ทุ่งดอกเนโมฟีเลยี(Nemophila) หรือทีเ่รียกกนัว่าช่วง Nemophila Harmony โดยจะบานต่อจากดอกทิวลิปในฤดูใบไมผ้ลิ

เหมือนกนั ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะเป็นดอกไมสี้ฟ้า และน ้ าเงิน ท าใหทุ่้งหญา้สีเขียวกลายเป็นสีฟ้าสวยงาม

แปลกตามาก เพราะหาชมไม่ไดง่้ายนกั ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหน่ึงในไฮไลทข์องสวนแห่งน้ีเลยทีเดียว นอกจากน้ียงัมีทุ่งดอก rapeseed สีเหลือง
สดท่ีจะบานพร้อมกนัดว้ย 

4. ทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) หรือทีเ่รียกว่าช่วง Kochia Carnival ในฤดูใบไมร่้วงช่วงปลายเดือนกนัยายนถึงกลางเดือนตลุาคม โดย

ปกติตน้โคเชียจะเป็นไมพุ้ม่กลมสีเขียวซ่ึงก็สวยงามอยูแ่ลว้ แต่พอถึงช่วงฤดูใบไมร่้วงจะเปล่ียนสีจากทุ่งสีเขียวสด ไปเป็น ทุ่งสีแดง สีแดงเลือด
หมู และ สีน ้ าตาลตามล าดบั 

ช่วงเดือนกรกฎาคม – กนัยายน ทุ่งโคเชียจะเป็นสีเขียว ช่วงน้ีจะมี Light up ใหช้มดว้ยค่ะ 

ช่วงต้นเดือนตลุาคม ทุ่งโคเชียจะเร่ิมผลดัเปล่ียนสีแดงใหเ้ห็น 

ช่วงกลางเดือนตลุาคม ทุ่งโคเชียจะเปล่ียนเป็นสีแดงจดั 

 



ช่วงปลายเดือนตุลาคม ทุ่งโคเชียสีจะเร่ิมเขม้ข้ึนจนออกเป็นสีเลือดหมู และค่อยๆแหง้เป็นสีน ้ าตาล 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

แวะชอ้ปท่ี DUTY FREE อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพท่ีร้านคา้ปลอดภาษี มีสินคา้ปลอดภาษีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

ช้อปป้ิงชินจุก ุ(Shinjuku) ยา่นชุมชนชั้นแนวหนา้ของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่วา่จะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงข้ึนช่ือในโตเกียว 

แหล่งรวมชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินด่ืมและ

ร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือ เมืองชินจูกยุงัคงเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิง การเปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงในนั้นก็คือ

การถือก าเนิดของ "Disney FLAGSHIP TOKYO" แฟลก็ชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น  

ค า่  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหาร ย่านชินจุก ุ

 



พกั Keisei Hotel Miramare หรือเทยีบเท่า 

Day 5 ตลาดปลาซึกจิิ - ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ - ชิบูย่า - ช้อปป้ิงกนิซ่า  
(หากตอ้งการเท่ียวโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลาสึกจิ ิเป็นตลาดปลาและตลาดขายส่งท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยปริมาณการคา้ขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตนัต่อวนั แมต้ลาดปลาสึ

กิจิจะเป็นตลาดขายส่งอาหารท่ีส าคญัท่ีสุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกียว แต่ก็ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือเป็นอยา่งมากส าหรับ

นกัท่องเท่ียว ทั้งการเปิดใหเ้ขา้ชมการประมูลปลาทูน่าตอนเชา้ตรู่แบบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายท่ีรอใหน้กัท่องเท่ียวไดม้าล้ิม
ลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายท่ีสามารถซ้ือไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย 

ย่านฮาราจูก ุเป็นยา่นท่ีข้ึนช่ือในดา้นแฟชัน่ และ เป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรคแ์ฟชัน่ชนิดต่างๆท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูใ่นกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

 



เทีย่ง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหาร 

ศาลเจ้าเมจ ิศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสกัการะพระจกัรพรรดินีแห่งยคุเมจิ ท่ีครองราชย ์ในสมยัปี 1867-1912 หลงัจากท่ีพระจกัรพรรดิเมจิ

ส้ินพระชนม ์ผูค้นในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องท่ีอยากจะสร้างศาลเจา้เพ่ือใชส้กัการะพระจกัรพรรดิเมจิ 

ย่านชิบูย่า ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นแฟชัน่ มีแหล่งชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ร้านคา้ รวมทั้งช็อปของแบรนดด์งัอยูม่ากมาย นอกจากนั้นแลว้

กย็งัมีร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงอยา่งครบครัน มีผูค้นทั้งชาวญ่ีปุ่นและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินขวกัไขวอ่ยูต่ลอดทั้งวนั 

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ย่านกินซ่า  

ค า่  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหาร  

พกั Keisei Hotel Miramare หรือเทยีบเท่า 

 



(หากต้องการเทีย่วโตเกยีวดสินีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวนัจองจ่ายเพิม่ 2,999บาท/ท่าน, เดก็ 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มรีถรับ-ส่ง) 

โตเกยีวดสินีย์แลนด์ เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600

ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น 

 

 

 
 
 
 
 

 
● ท้าทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  

● ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผสิีง  
● นั่งเรือผจญภัยในป่ากบั JUNGLE CRUISE 

● ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกก้ีเมา้ส์, มินน่ีเมา้ส์,โดนลัดัก๊ ฯลฯ หรือ ชอ้ปป้ิงซ้ือ
ของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ี ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด
อยา่งจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



Day 6 ย่านอุเอโนะ - ตลาดอะเมะโยโกะ - ช้อปป้ิงออิอนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ ย่านอูเอโนะ น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดอะเมะโยโกะ 

AEON MALL (ออิอนมอลล์) เป็นศูนยก์ารคา้ยอดฮิตท่ีมีสาขามากมายทัว่ญ่ีปุ่น นอกจากจะจดัจ าหน่ายสินคา้ทุกประเภท เช่น ของใชใ้น
ชีวติประจ าวนั เคร่ืองส าอาง แฟชัน่ และสตัวเ์ล้ียงแลว้ ยงัมีส่ิงบนัเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ใหไ้ดเ้พลิดเพลินกนัอีกดว้ย ภายในสวา่ง ทางเดิน
กวา้ง และเพดานสูง ท าใหรู้้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย พ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีผงัการจดัร้านดีเดินไดส้ะดวกสบาย ซ้ือหาสินคา้สุดฮิตไดท้นัใจ 
AEON MALL ตอบสนองความตอ้งการในการชอปปิงท่ีหลากหลาย เหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั หากไปท่ี AEON MALL รับรองวา่
คุณจะไดส้นุกกบัการชอปปิงและสมัผสัวถีิชีวติแบบญ่ีปุ่นดว้ย 



น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้

ภายในสนามบิน 

17.25 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 677   

21.55 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

พกั2-3ท่าน/

หอ้ง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายตุ  ่ากว่า 12 

ปี 

ไม่มีเตียง 
(ราคาต่อท่าน) 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

(ราคาต่อ
ท่าน) 

07 - 12 ตุลาคม 65 47,777.- 45,777.- 9,777.- 

12 – 17 ตุลาคม 65 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต) 
49,777.- 47,777.- 9,777.- 

19 – 24 ตุลาคม 65 

(วนัปิยมหาราช) 
49,777.- 47,777.- 9,777.- 

18 – 23 พฤศจิกายน 65 45,777.- 43,777.- 9,777.- 

02 – 07 ธนัวาคม 65 

(วนัพ่อ) 
49,777.- 47,777.- 9,777.- 

06 – 11 ธนัวาคม 65 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 
50,777.- 48,777.- 9,777.- 

 

  

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



  



   



  



 

 



 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

⮚ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

⮚ จองทวัร์ผา่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

⮚ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

