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รหัสโปรแกรม : 24139 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

PREMIUM TOKYO FUJI DISNEYLAND ใบไม้เปลีย่นสรีกันะคะ 

 

พักออนเซน็ 1 คนื โตเกยีว 1 คนื จดัหนกัจดัเตม็อาหารดทีกุมือ้ 

พเิศษสดุๆ อิม่หนำไปกบัมือ้สดุพเิศษบฟุเฟต่ป์ิง้ยา่ง Rokkasen  

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
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เทีย่วเตม็ทุกวัน  พักออนเซ็น 1 คืน พักใจกลางโตเกียว 1 คืน 

Free wifi on bus ** น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด 

ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 

วนัทีเ่ดินทาง ราคา ราคาไมเ่อาตัว๋ พกัเดีย่ว 

4 - 8 NOV 39,999.- 27,999.- 9,000.- 

11 - 15  NOV 39,999.- 27,999.- 9,000.- 

18 - 22 NOV 39,999.- 27,999.- 9,000.- 

25 - 29 NOV 39,999.- 27,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเดก็  

**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 1,200 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 

***ไม่รวมค่าวีซ่าและคา่บริการทำวีซ่าVFS (1575 บาท)  

 

 

 

 

 

วนั รายละเอยีดการเดนิทาง อาหาร โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 21.00) -/-/- x 

2 นาริตะ -วดัอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ศาลเจ้าเมจิ - ถนนสายแปะกว๊ย - 

ชิบูย่า - รูปปั้นฮาจิโกะ - ทะเลสาบคาวากุจ ิ

เทีย่ง : JPN SET        เยน็ : บฟุเฟต่อ์าหารเยน็ทีโ่รงแรม+ขาปยูกัษ ์

-/L/D  Fuji Onsen Hotel 

หรือเทียบเทา่ 

3 ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ- เจดยี์แดงชูเรโตะ - ชมใบไม้เปล่ียนส ีอุโมงค์เมเปิ้ล -  

Gotemba outlet - โตเกียว - ชมใบไม้เปล่ียนสีสวนอุเอโนะ - ชนิจูก ุ

เทีย่ง : เซตหมยูา่งหนิภเูขาไฟ    เยน็ : บฟุเฟต่พ์รเีมีย่ม ROKKASEN + 

SOFTDRINK 

B/L/D Tokyo Hotel  

หรือเทียบเทา่ 

4 ดิสนียแ์ลนด์ (รวมคา่เข้า) - โอไดบะ - นารติะ 

อสิระอาหารเทีย่งและเยน็ 

B/-/- Narita Hotel 

หรือเทียบเทา่ 

5 สนามบินนารติะ - กรุงเทพฯ B/-/- x 

 

 

คณะทวัรช์มใบไมเ้ปลีย่นส ีบรษิทัจดัโปรแกรมโดยอา้งองิพยากรณใ์บไมเ้ปลีย่นส ี
อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นสขีองใบไม ้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ เวลานัน้ 

ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ ทำใหก้ารพยากรณอ์าจคลาดเคลือ่นได ้
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DAY1  กรงุเทพฯ 

 

 20.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 23.50 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ600 

>>>บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง<<< 

 

DAY2  นารติะ -วดัอาซากสุะ - ถนนนากามเิซะ - ศาลเจา้เมจ ิ- ถนนสายแปะกว๊ย - 

ชบิยูา่ - รปูปัน้ฮาจโิกะ - ทะเลสาบคาวากจุ ิ

 08.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 

ช่ัวโมง โปรดปรับเวลาในนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น และประกาศจากรฐับาลญี่ปุ่น  

 
 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรงุโตเกยีว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น  

นำท่านเดินทางสู่ วดัเซนโซจิ หรือทีค่นไทยรู้จกักันในช่ือ วดัอาซากสุะ 

เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหน่ึงของเมืองโตเกียว มีถนนนากามเิสะ 

ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พ้ืนที่ภายในวัดทีจ่ะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยสัญลักษณ์ของวดัแห่งนี้ก็คือ 

โคมสีแดงอันใหญ่ยักษ์ตรงประตูคามินาริมงจึงมีอีกช่ือเรียกว่า วดัโคมแดง ดว้ยนั่นเอง 

 วัดอาซากุสะขึ้นช่ือว่าเกา่แก่มากที่สุดของเมืองโตเกียว ถกูสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 

645 ตามตำนานเล่าวา่เมือ่ประมาณปี 628 สองพ่ีน้องได้ออกเรือไปตกปลา 

และตกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอมิได้ที่แม่น้ำสุมิดะ (Sumida River) 

และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แมน่้ำเท่าไหร่ก็ตาม 

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ 

จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 

และได้กลายมาเป็นวัดที่ฮอตฮอตอันดับหน่ึงของเมืองโตเกียวอยา่งในปัจจุบนัน่ีเอง 

 
***ส ำคญัมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศ 

หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 
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 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

Jingu Gaien Ginkgo 

Avenue 

ถนนสายแปะก๊วยสีเหลืองอร่ามที่อวดโฉมเป็นทิวแถวเรียงราย ต้นแปะก๊วยกวา่ 146 

บริเวณรอบสวนสาธารณะเมจิจินกู ที่เรียงรายสองขา้งทาง 

จะเผยสีเหลืองอร่ามเม่ือฤดูใบไม้ร่วงมาเยอืน ต้นไมว้่าสวย 

ยิ่งเวลาใบร่วงลงมาแล้วยอ้มทางเดินให้เป็นสีทอง 

การเรียงรายของต้นไม้กท็ำให้ดูคล้ายอุโมงค์แสนอร่าม ระยะเวลาต้ังแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 

ถึงปลายเดอืนพฤศจิกายน  

ศาลเจา้เมจ ิ(Meiji Jingu) เป็นศาลเจา้แบบชนิโต ซึง่มคีวามเชือ่ว่าจกัรพรรดเิป็นประมุขของศาสนา 

สบืสายเลอืดมาจากเทพ การสรา้งศาลเจา้กเ็พื่ออุทศิใหก้บัจกัรพรรดเิมจ ิ(Emperor Meiji) และ พระราชนิีโชเคง (Empress 

Shōken)  ทีต่ ัง้ของศาลเจา้ฯ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโตเกยีว ในย่านฮาราจุคุ แต่พระศพของจกัรพรรดไิม่ไดอ้ยูท่ีศ่าลเจา้นี้ 

กลบัอยู่ทีเ่มอืงเกยีวโต ศาลเจา้เมจสิรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1915 ภายหลงัทีจ่กัรพรรดเิมจ ิไดเ้สยีชวีติลง 

การสรา้งศาลเจา้แห่งนี้เป็นงานยิง่ใหญ่ระดบัชาต ิมกีารออกแบบ และ สรา้งโดยนักออกแบบชัน้น า และ ช่างฝีมอื 

ชาวญี่ปุ่ นไดม้สี่วนร่วมในการเป็นสว่นหนึ่งของศาลเจา้เมจิ ดว้ยการบรจิาคตน้ไมเ้พื่อปลูกเป็นป่ารอบๆ ศาลเจา้ มตีน้ไมถู้กส่งมาจากทัว่ญี่ปุ่ นถงึ 

100,000 ตน้ มากเพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้ป็นป่ากลางเมอืง บนพืน้ที ่170 เอเคอร ์(ประมาณ 430.1 ไร่) ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 
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มกีารโจมตทีางอากาศโดยเครื่องบนิรบของสหรฐัอเมรกิา มผีลท าใหศ้าลเจา้ไดร้บัความเสยีหาย หลงัจากสงครามเสรจ็สิน้จงึมกีารสรา้งขึน้ใหม่ 

และเสรจ็ในปี ค.ศ. 1958 ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคญัมากในประเทศญี่ปุ่ น มกัจะมกีารจดังานแต่งงานทีน่ี่อยู่บ่อยๆ 

ในวนัปีใหม่จะมชีาวญี่ปุ่ น และ นักท่องเทีย่วมาขอพรทีศ่าลเจา้แห่งนี้ถงึ 3 ลา้นคน คนญี่ปุ่ นจะไม่นิยมการ Countdown หรอืเฉลมิฉลอง 

แต่จะนิยมเขา้วดัหรอืศาลเจา้ในช่วงวนัสุดทา้ยของปี หรอืวนัขึน้ปีใหม ่บุคคลส าคญัทีม่าเยอืนศาลเจา้นี้ไดแ้ก่ประธานาธปิด ีGeorge W. 

Bush, Hillary Clinton และรฐัมนตรตี่างประเทศของเยอรมนั Guido Westerwelle 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชบิยูา่ ศูนยก์ลางของวัยรุน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นแฟช่ัน  

มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านคา้ รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดงัอยู่มากมาย 

นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน 

มีผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินขวักไขวอ่ยู่ตลอดทั้งวันห้าแยกชิบูย่าเป็นทางแ

ยกขนาดใหญ่ที่อยู่ดา้นหน้าสถานี Shibuya ประกอบไปดว้ย ทางมา้ลาย จอขนาดยักษ์ตามตึกต่างๆ 

รถยนต์ที่สัญจรไปมา และผู้คนที่พลุกพล่าน ซึ่งในช่วงพีคๆ 

นั้นมีคนข้ามไปมา 1,000 – 2,500 คนเลยทีเดยีว 

เป็นแลนด์มาร์คของโตเกยีวที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์และซีรี่ส์ทั้งของญี่ปุ่นและต่างประเทศ 

นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ต่างต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึก 

รูปปั้นที่ระลึกของ ฮาจโิกะ (Hachiko) 

สุนัขพันธ์ุอากิตะซ่ึงได้ขนานนามว่าเป็นสุนัขยอดกตัญญู ต้ังอยู่ตรงทางออกของสถานี Shibuya 

ซึ่งเป็นสถานที่ที่ฮาจิโกะมารอเจ้านรูปปั้นที่ระลึกของ “ฮาจิโกะ (Hachiko)” 

สุนัขพันธ์ุอากิตะซ่ึงได้ขนานนามว่าเป็นสุนัขยอดกตัญญู ต้ังอยู่ตรงทางออกของสถานี Shibuya 

ซึ่งเป็นสถานที่ที่ฮาจิโกะมารอเจ้านายกลับจากทำงาน แม้ว่าเจ้านายจะเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว 
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แต่ฮาจิโกะก็ยังมาเฝ้ารอเจ้านายทกุวันจนกระทั่งมนัได้เสียชีวิตลง 

ปัจจุบันที่บริเวณรูปปั้นนั้นได้กลายเป็นสถานที่นัดพบยอดนิยม 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **พเิศษ! เมนซูกิเนเจอรข์าปยูกัษ*์* 

 ทีพ่กั Fuji Onsen Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมการแช่ออนเซ็นของคนญี่ปุ่น  

 

DAY3    ชัน้ 5 ภเูขาไฟฟจู ิ- เจดยีแ์ดงชเูรโตะ - ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีอโุมงคเ์มเปิล้ -  

Gotemba outlet - โตเกยีว - ชมใบไมเ้ปลีย่นสสีวนอเุอโนะ - ชนิจกู ุ

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ภเูขาไฟฟจูชิัน้ที ่5 หรือ Mt. Fuji 5th Station 

เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและจดุเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิส

ำหรับบรรดานักปีนเขา ต้ังอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิถูกแบ่งออกเป็น 10 

สถานี หรือ 10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสูย่อดเขา 

เน่ืองจากระบบการคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 

จึงทำให้ในปจัจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้นมาได้ถึงบริเวณช้ันที่ 5 

ส่งผลให้สถานีน้ีไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่สำหรับนักปีนเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

แต่ที่นี่ยังได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ 

นักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดเต็มตา 

รวมถึงยังสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบทั้ง 5 แห่งที่รายล้อมอยูไ่ด้อกีด้วย  

ที่นี่ท่านสามารถเดินขึ้นไปสักการะ ศาลเจา้โคมทิาเกะ (Komitake Shrine)  

ศาลเจ้าเกา่แก่ซึ่งสร้างขึ้นต้ังแต่ปีค.ศ. 937 

โดยเช่ือกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าที่ดูแลภูเขาไฟฟูจิ และยังคอยดูแลบรรดานักปีนเขา 
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จึงถือเป็นศาลเจา้หนึ่งที่ได้รับความเคารพอยา่งมากในหมู่นักปีนเขา 

ซึ่งจะแวะเวียนกันมาทำความเคารพศาลเจ้าแห่งน้ีทุกครั้งก่อนทีจ่ะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขา  

(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากทางขึ้นปดิ บริษัทจะนำท่านไปที่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคแทน) 

นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอาราคุรายามะเซน็เก็น ซึ่งเป็นที่ต้ังของเจดยีช์ูเรโตะ เจดีย ์ 

5 ชั้นช่ือดัง เจดีย์ชูเรโตะเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอาราคุระเซนเงน (Arakura Sengen Shrine) 

ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1963 ในฐานะอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพ 

โดยตัวศาลเจ้านั้นต้ังอยู่ทีท่างขึ้นเนินเขาขนาดย่อม ส่วนตัวเจดีย์ 5 

ช้ันน้ันนักท่องเที่ยวจะต้องเดินขึ้นบันไดไปอกี 400 ขั้น 

และต้องเดินต่อไปอีกเล็กน้อยจึงจะถึงจุดถา่ยรูปยอดนิยม 

 
Chureito Pagoda during the fall. Photo Credit: www.japan-guide.com 

เที่ยวชมอโุมงคเ์มเปิล้ (Maple corridor, Momiji Kairo) ทางเดินสายต้นเมเปิล 

หรือมีช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า Maple Corridor 

ต้ังอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบคาวากุจโิกะ เลียบแม่น้ำสายเก่า Nashikawa 

เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีทีส่วยสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งในแถบภูเขาฟูจิ 

โดยช่วงที่งดงามที่สุดจะเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงที่มีใบไม้ร่วงหล่นลงมากองตามทางแม่น้ำปกคลุมจน

กลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วทัง้บริเวณ และในช่วงกลางคืนจะมีการประดับไฟให้ได้ชมกันอีกด้วย 

โดยตลอดชว่งใบไม้เปลี่ยนสีจะมีงานเทศกาล Momiji Fall Festival 

http://www.japan-guide.com/
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โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival 

โดยงานจะจัดช่วงเดือนพฤศจิกายนของทกุปี 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

               

The maple 

corridor. 

Photo 

Credit: 

www.fujisan.ne.jp. 

นำท่านเดินทางสู่ Gotemba premium outlet 

เอ้าท์เลตแห่งน้ีจะมีบรรยากาศแบบเอา้ท์ดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร 

รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรที่ทำให้เราสามารถชมวิวมุมสูงกันได้แบบเพลินๆ 

จิรงๆแม้จะบอกว่าพอจะมีสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ที่นี่ส่วนมากจะเน้นไปที่แบรนด์ต่างประเทศมากกว่า 

โดยร้านค้าต่างๆ เหล่าานีล้้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผ้าแฟช่ัน 

อุปกรณก์ีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ก็จะมีทั้ง Abercrombie & 

Fitch ,Adidas, Alexander McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, 

Birkenstock, Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-

Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, 

Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอื่นๆอีกมากมาย 

 
 



PJ010-NRT PREMIUM TOKYO FUJI DISNEYLAND ใบไม้เปล่ียนสีรักนะคะ 5วัน3คืน 

 

เดินทางสู่ กรงุโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

เดินทางถึง สวนอเุอโนะ สวนสาธารณะอูเอโนะ (Ueno Park) เป็น 

สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ต้ังอยู่ในเขตไทโตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

ภายในสวนนอกจากจะเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายพันธ์ุจำนวนกว่า 8,800 ต้น 

ที่ให้บรรยากาศสงบร่มรื่น ยังเป็นที่ต้ังของสถานที่ต่างๆทั้งพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ โรงละคร วัด 

และห้องสมุด และมีจำนวนผู้คนที่มาเยี่ยมชมสวนแห่งน้ีมากถึง 10 ล้านคนต่อปี 

(เวลาคาดการณ์ใบไม้เปลีย่นสีที่อุเอะโนะ ประมาณกลางถึงปลายเดอืนพฤศจกิายน) 

นำท่านเดินทางสู่ ชนิจกู ุย่านช้อปปิ้ง ของกิน สถานที่เที่ยว ที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่น 

อสิระเดนิชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ พเิศษ บฟุเฟต่อ์าหารเยน็สดุพรเีมีย่ม ROKKASEN +SOFT DRINK 

 

 ทีพ่กั Tokyo Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY4    ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) - โอไดบะ - นารติะ 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด(์Tokyo Disneyland) นับวา่เปน็สวนสนุกอันดับหน่ึงของญี่ปุ่น 

ความนิยมของที่น่ีนั้นดูไดจ้ากการเป็นสวนสนุกที่มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคน 

ซึ่งมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและยังมากเป็นอันดับ 2 ของโลกอกีด้วย 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริการในป ี

1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่  World Bazaar ต้ังอยู่ประตูทางเข้าหลักที่ไปยังพาร์ค 

เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เรียงรายไปดว้ยร้านค้า และร้านอาหาร พ้ืนที่แห่งน้ีออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 

20 ของอเมริกา  

Tomorrow land ออกแบบเป็นพ้ืนที่นอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต 

มีจุดที่น่าสนใจได้แก่ Space Mountain, Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters. 

Toontown เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์ 

คุณจะได้เขา้สำรวจบา้นของมิกกี้เม้าส์ ลงเล่นบนเรือเป็ดโดนัลดั๊ก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ 

และมีเครื่องเล่นรถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะสำหรับเด็กเล็ก  

Fantasyland สร้างเป็นสไตล์ภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์แบบคลาสสิค 

เป็นที่ต้ังของปราสาทของซินเดอเรลล่า และยังมีตัวละครเทพนิยายอื่นๆ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ 

เมืองเล็กๆของวินน่ีเดอะพูห์ เป็นต้น Critter Country เป็นบ้านของกระต่าย Br’er, สุนัขจิ้งจอก 

Br’er, หมี Br’er และตัวละครอื่นๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง “Song of the South” 

และยังมีเครื่องเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น้ำอเมริกาอกีดว้ย  

Western land สร้างจำลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้ำอเมริกา 

เป็นที่ต้ังของเครื่องเล่นรถไฟเหาะBig Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer 

ต้ังอยู่กลางแม่น้ำ ปิดทา้ยด้วย  

Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการลอ่งเรือเข้าไปในป่า 

สำรวจบ้านต้นไม้ของครอบครัวสวิส(Swiss Family Treehouse) 
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หรืออาจะน่ังรถไฟสายแมน่้ำตะวนตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน 

ถ้าแค่เครื่องเล่นตามโซนต่างๆยังไม่จุใจพอเค้าก็ยังมีการตกแต่งโซนต่างๆให้มีความสวยงามตามฤดู

กาล 

และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนานที่จะมีเหล่าคาเรคเตอร์การ์ตูนสุดปังมาเดินพร้อมองค์ประก

อบสุดอลังการให้เราไดถ้่ายรูปกันรัวๆด้วยล่ะค่ะ 

ยิ่งช่วงเทศกาลสำคัญๆอยา่งคริสต์มาสนี่ยิ่งบอกเลยว่าห้ามพลาดช่วงกลางคืนที่จะมีการประดับประด

าปราสาทและทั่วบริเวณอย่างงดงามมากเป็นพิเศษอกีด้วย 

 

อสิระอาหารเทีย่งทีด่สินยีแ์ลนด์ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ Odaiba แหล่งชอปปิ้งและความบันเทิงของโตเกียว 

ถ้าดูจากแผนที่แล้ว Odaiba มีสภาพเป็นเกาะอยู่ทีอ่า่วโตเกียว ในสมัยเอโดะ ค.ศ. 1603-1868 เกาะ 

Odaiba ไดถู้กสร้างขึ้นเพ่ือเป็นป้อมปราการ (คำว่า daiba แปลว่าปอ้มปราการ) 

ป้องกันการรุกรานของข้าศึก ต่อมาอกี 100 กว่าป ีเกาะ Odaiba 

ได้ถกูถมเพ่ิมเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ตึก สำนักงาน 

และ ท่าเรือ 

การถมทะเลในตอนน้ันถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการก่อสร้างมาก ในปี   ค.ศ.1990 มีโรงแรม 

และศูนย์การค้ามาเปิดที ่Odaiba และเริ่มมีส่ิงก่อสร้างใหม่ๆ เกิดขึ้นเช่นตึก Fuji TV Building, 

Telecom Center และ Tokyo Big Sight ตอนน้ี Odaiba เป็นเมืองใหม่ของโตเกียว 

มีผังเมืองสวยงาม ตึกรูปทรงแปลกตา รถไม่เยอะเหมือนโตเกียว ไม่วุ่นวาย 
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 อสิระรบัประทานอาหารเยน็  

 ทีพ่กั Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY5    โรงแรม - สนามบนินารติะ - กรงุเทพฯ 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

 

09.15  น.  ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ601 

>>>บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง<<< 

 

14.00 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

************************************

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง 

ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วส่วนใหญเ่ป็นสำคัญ 
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หมายเหต ุ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นีเ้ปน็ทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์

ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ 

ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
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วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะชำระค่าบรกิารเพ่ิมจากการที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินทา

งยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน 

ในกรณีที่นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษทัพร้อมการชำระเงิ

นมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมอิากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งน้ี บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้าของสายการบนิ เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบนิ 

และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราคา่บริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน 

ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
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เอกสารสำหรบัยืน่วซีา่ญีปุ่น่ 

1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าข้ึนไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย) 

2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)  1 ชุด 

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มลีวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 

เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ 

4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  1 ชุด 

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 

a. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน 

อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) 

b. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 

c. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา 

และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

d. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 

หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

6. (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไมม่ีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน 

หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด 

7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว 

ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด 

(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยืน่เป็นผูร้ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เปน็ข้าราชการ 

หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทข้ึนไป 

และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร 

ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย) 

9. กำหนดการเดินทาง  

10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่ (https://www.th.emb-

japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยืน่จะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง  

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
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หากสนจองกรุณาตดิต่อ 

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