
 
 
 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24440  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50” %” 
 



 

 

 

กำหนดการเดินทาง ราคา 
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2565 52,900.- บาท 11 – 15 พฤศจิกายน 2565 

 

 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.50 – 08.10 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) 

พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรบัและอำนวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

 2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 642 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

 

 

 

 

 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.50 – 08.10 )   ✈  

2 
เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival (12 – 
19 พฤศจิกายน) – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ 
– ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท 

- 



HOTEL 
+ KANI 
BUFFET 

FUJISAN GARDEN 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – เจดีย์แดงชูเรโตะ – โอชิโนะฮัคไค – 
โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – 
ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว 

  

LISTEL SHINJUKU 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์
แลนด์” (ไม่มีบริการรถบัส)  - -

LISTEL SHINJUKU 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
วัดนาริตะซัน – ย่านโอโมเตะซันโด – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – 
สนามบนินาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
( 17.30 – 22.30 ) 

  ✈  



วันทีส่อง เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival (12 – 19 พฤศจิกายน) – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอ
วาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท 

0810 ถึง สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

  

พาท่านเดินทางสู่เทศกาล “Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival” (12 – 19 พฤศจิกายน) ซึ่งจัดทุก ๆ ปี
ในหน้าฤดูใบไม้ร่วง โดยมักจะเป็นทั้งเดือนพฤศจิกายน ภายในเทศกาลจะมีร้านค้ามากมาย มีทั้งอาหารพื้นเมืองและงาน
ฝีมือเรียงรายอยู่ฝั่งทิศเหนือของทะเลสาบคาวากุจิ ทั้งยังมีการประดับไฟต้นเมเปิ้ลในตอนกลางคืนอีกด้วย ผู้คนมักตามหา
จุดชมวิวเพ่ือดื่มด่ำกับใบไม้เปลี่ยนสีต่าง ๆ ทั้งสีแดงของใบเมเปิ้ลและสีเหลืองของใบแปะก๊วยซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

   

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางมุ่งสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” เป็นเมืองหนึ่งในอำเภออาชิงาราชิโมะ จังหวัดคา
นางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับความนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นหนึ่งในกิจกรรมที่พลาดไม่ไดค้ือการ “ล่องเรือโจรสลัด” ที่ทะเลสาบอาชิ (Lake 
Ashi) (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) โดยทะเลสาบอาชินั้นก่อตัวขึ้นในแอ่งหลุมของภูเขาฮาโกเน่หลังจากการระเบิดครั้งสุดท้าย
ของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีก่อน ขณะล่องเรือ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม และที่พลาดไม่ได้
ที่สุดนั้นคือการเลือกหามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรืออิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงามอย่างแท้จริงของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟ
ฟูจิเป็นฉากหลังตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (Owakudani) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” (เดินทางโดยรสบัส) 
ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า เป็นหุบเขาที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อนทำ
ให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่ง
ภูเขาไฟท่ียังไม่ดับอยู่จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและกำมะถันหลงเหลืออยู่ ท่านจะต้องมาลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้
ได้ ซึ่งเจ้าไข่ดำนั้นมาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติล้วน ๆ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดำเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน มีความ
เชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปีบอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์กที่ต้องมาปักหมุดของเมืองนี้เลย
ทีเดียวทีน่่าสนใจอีกอย่างก็ตรงที่ที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้ยังสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจิในวันท้องฟ้าโปร่ง ๆ ได้อีกด้วย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Gotemba Premium Outlets) เรียกได้ว่าเป็นเอาท์เล็ทที่
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่างบริเวณที่ตั้งจะ



เป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ถือว่ามีของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศยังดีงามอกีด้วย 
ภายในจะมีร้านค้ากว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165  
แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, 
Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion 
ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากน้ียังมีหมวดสินค้าอ่ืน ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า
เสื้อผ้าเด็กซึ่งของทุกชิ้นเป็นสินค้าของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่น
โดยเฉพาะ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื ้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื ้อที ่นุ ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ ่มอร่อย  
“แบบไม่อั้น!!!” 

ที่พัก : FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – เจดีย์แดงชูเรโตะ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรปู) 

– ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 โดยมีความสูงประมาณ 3,776 
เมตร เมื่อข้ึนมาถึงช้ัน5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิที่ช้ัน5นี้ยังเป็นที่ตั้ง
ของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่
สำหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซั งชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ 
“สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าท่ีนี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า
ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่
ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทำไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องลางกลับไปเป็นของที่ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับทัศนียภ าพที่
สวยงามของฟูจิซังในระยะใกลแ้ละเลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เจดีย์แดงชูเรโตะ” (Chureito Pagoda) เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟู
จิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลไดอ้ย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซน
เกน (Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี ค.ศ. 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้อง



ขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น อิสระให้
ท่านได้หามุมถูกใจเก็บภาพตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้านน้ำใส ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ใน
เขตพื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้นั่นเอง ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความ
อุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านแห่งบ่อนํ้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่กักเก็บนํ้าจากการละลายของหิมะบนภูเขา
ไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถานท่ีที่พลาดไม่ได้บ่อนํ้าทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจ,ิ บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, 
บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหล
ผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแรธ่าตุต่างๆ จนทำให้น้ําในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษคนญีปุ่่นเช่ือว่านํ้าในบอ่
เหล่านี้นอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉํ่าแล้ว ยังมีความศักดิ์สิทธ์ิที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บในวันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บ้านเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิด้
อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังมีวิธีการสาธิตการนำพลังงานน้ำมาใช้ เช่น นำมาปั่นกังหันเพื่อที่จะให้เครื่องตำข้าวทำงานฯลฯ 
อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านและบริเวณโดยรอบ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่อง
จำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่
ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟช่ันช้ันแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย ... เพื่อ
พาท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือเรียก
อีกอย่างว่าวัดโคมแดง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากท่ีสุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียวถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณ
ปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อม
ถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิ
เซะ” เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็น
สินค้าพ้ืนเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า 
เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี” 
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซะกุซ่ามากนัก โดยหอนี้มีความสูง 
634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองชั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมือง
โตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่
สูงที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยังมีที่กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ภายในตึกแห่งนี้ครบครัน 
รวมทั้งยังมีอควอเรียมอยู่ในน้ันอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมจิ” (Meiji Shrine) เป็นศาลเจ้าแบบชินโต ซึ่งมีความเชื่อว่าจักรพรรดิเป็นประมุขของ
ศาสนา สืบสายเลือดมาจากเทพ การสร้างศาลเจ้าก็เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิและพระราชินีโชเคง ซึ่งศาลเจ้าเมจิเป็น



ศาลเจ้าที่มีความสำคัญมากในประเทศญี่ปุ่น การสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบและสร้างโดย
นักออกแบบชั้นนำและช่างฝีมือ ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าเมจิด้วยการบริจาคต้นไม้เพื่อปลูก
เป็นป่ารอบ ๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทั่วญี่ปุ่นถึง 100,000 ต้น มากเพียงพอที่จะทำให้เป็นป่ากลางเมือง บนพื้นที่ 
170 เอเคอร์ บรรยากาศเหมือนป่าจริง ๆ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มักจะมีการจัดงานแต่งงานท่ีนี่อยู่บ่อย ๆ ในวันปีใหม่จะมี
ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง 3 ล้านคน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ถนนอิโช นามิกิ” หรือ “กิงโกะ อเวนิว” (Ginkgo Avenue) เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมใน
การชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วยในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม 
ทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ถนนทั้งสองข้างทางของ
ถนนเส้นนี้จะมีร้านคาเฟ่ที่ทำระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้ โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง
คนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟและทานอาหารกันเยอะมาก 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” (ไม่มีบริการรถบัส) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” 

 
*** สำหรับท่านใดที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์” ที่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลือกซ้ือทัวร์เสริม 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / ราคาเด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท *** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) 

 

 

โดยทัวร์พิเศษจะนำท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สำหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western 
Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภยัผา่นเหลา่ “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนาน
กับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่งรถไฟ
ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ (สำหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดยท่านสามารถรับแผนที่และ
รายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทางไกด์) 

 

 

ขอ้แนะน ำ !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อน

การเดินทาง เพื่อทางเจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  

 



 
หากท่านใดไม่ไปโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ... อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

  แนะนำแหล่งช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว 

 

“ฮาราจูกุ” (Harajuku) ย่านแฟชั่นแปลกหลากสไตล์ของบรรดาเหล่าวัยรุ่นชิค ๆ เก๋ ๆ ที่มีให้ดูกันเพียบ ย่านนี้อยู่ระหว่าง
ชินจูกุและชิบูย่า เป็นเหมือนศูนย์รวมของวันรุ่นญี่ปุ่นที่มีสไตล์การแต่งตัวและแฟชั่นที่จัดจ้านไม่ซ้ำใคร ถนน Takeshita 
Dori เส้นนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น ขนมเครปและร้านอาหาร ซึ่งเป็นเหมือนจุดนัดพบและเดินเล่นของ
บรรดาเหล่าวัยทีนที่แต่งตัวแบบคอสเพลย์ แต่งตามตัวการ์ตูนอนิเมะ หรือเป็นแนวพังค์ก็พบได้ที่ย่านนี้  ท่านสามารถเดิน
เลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง หรือ แฮนด์เมด ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลาย
หลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย 

“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิ
จากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และตึก 109 ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ
สินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ไม่ควรพลาดชมก็คือของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ ... สำหรับ
ท่านที่ช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ร้าน 100 เยน 

“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเครื ่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที ่ใหญ่ที ่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขายเกมส์  
แผ่นเกมส์ และสำหรับท่านที่ชื ่นชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่าง  ๆ เพื่อไปตกแต่งเป็นตุ๊กตาในแบบ 
ของตัวเองได้ 

“รอปปองงิ ฮิวล์” ศูนย์การค้าชื่อดังอีกย่านหนึ่งของกรุงโตเกียว ให้ท่านช้อปปิ้งจุใจ เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 
อาทิเช่น เสื้อ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง น้ำหอม เป็นต้น อีกทั้งท่านยังสามารถขึ้นชมวิวของกรุงโตเกียวได้ที่ช้ันบน
ของรอปปองงิได้อีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าชม) 

 *** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่าง ๆ ในมหานครโตเกียว *** 

ที่พัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



วันทีห่้า วัดนาริตะซัน – ย่านโอโมเตะซันโด – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 17.30 – 
22.30 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 

พาท่านเดินทางสู่ “วัดนาริตะซัน” (Naritasan Shinshoji Temple) วัดประจำเมืองนาริตะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความ
เป็นสิริมงคล วัดแห่งนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของโรงเรียสอนศาสนาลัทธิชินกอน สร้างขึ้นโดยเจ้าคณะคันโจในปี ค.ศ. 940 ซึ่ง
เป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับ “เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ” (เทพเจ้าแห่งไฟ) เป็นวัด
เก่าแก่ที ่สวยงามของเมืองนาริตะซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี ่ยมชมเป็นอันดับสองในญี ่ปุ ่น และยังมี
สถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้หามุมถูกใจเก็บภาพเป็นที่ระลึก
และเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ “ย่านโอโมเตะซันโด” (Naritasan Omotesando Street) ถนนสายนี้จะเริ่มต้นจาก JR Narita 
Station และสุดทางที่วัดนาริตะซัน ทั้งสองข้างทางของถนนแห่งนี้เต็มไปด้วยตึกเก่าแบบดั้งเดิม ได้อารมณ์ญี่ปุ่นย้อนยุคราว
กับหลุดเข้าไปในยุคสมัยก่อน อาหารขึ้นชื่อของที่นี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเนื้อปลาไหลย่าง มีร้านต่าง ๆ ให้ท่านได้
เลือกชิม รามถึงของฝากท่ีให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากคนท่ีบ้าน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

ก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปปิ้งของฝากกลับบ้านของเหล่า
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกากล้องกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้า เป็นต้น 
รวมทั้งร้าน 100 เยนที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายมักจะเป็น
ร้านอาหารประเภท Fast Food ที่มีราเม็งอร่อย ๆ และอาหารอื่น ๆ ในราคาไม่แพงนัก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบนินาริตะ” 

   1730  เดินทางจากสนามบนินาริตะ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 677 

   2230  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน มีเตียงเสริม)               

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ ่2 
ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

28 ตุลาคม – 01 
พฤศจิกายน 2565 

52,900 47,900 39,900 6,000.- 

11 – 15 พฤศจิกายน 2565 52,900 47,900 39,900 6,000.- 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

