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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่น (มีบริการร้อนอาหารบนเคร่ือง)  

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

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG 670 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่ น (มีบริการอาหารร้อนบน
เคร่ือง) 

  
 

 

2. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ หมูบ่า้นนิงเกิลเทอเรส สุนขัลาก
เล่ือน ถ่ายรูปบ่อน ้าสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาวา แช่ออนเซ็น 

   

Art Hotel Asahikawa
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า หมู่บา้นราเมง็ – ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี ถ่ายรูปหอนาฬิกา

ซปัโปโร ซปัโปโรทีวีทาวเวอร์ ยา่นซูซูกิโนะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ เทศกาลประดบั
ไฟฤดูหนาว 

  

แนะน า!!
บุฟเฟตอ์าหาร
ทะเล Nanda 

Supporo Prince Hotel
หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
4. คลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี นาฬิกาไอน ้า คาเฟ่ฮลัโหลคิตต้ี ร้านขนม Le 

TAO สกีรีสอร์ทคิโรโระ กิจกรรมลานหิมะ - โรงงานช็อกโกแลต  
   

Air Terminal Hotel 
หรือ เทียบเท่า 

★★★ 
5. สนามบินชิโตเสะ - สนามบินนาริตะ - วดัอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียว

สกายทรี – ถ่ายรูปกนัดั้ม ห้างไดเวอร์ซิต้ี - ชอ้ปป้ิงชินจุกุ ดิวต้ีฟรี 
  แนะน า!!

บุฟเฟตเ์น้ือ
ยา่ง Rokkasen 

Shinjuku Prince Hotel
หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
6. ตลาดปลาสึกิจิ - สถานีโตเกียว - ชอ้ปป้ิงกินซ่า (หากตอ้งการเท่ียวโตเกียวดิสนีย์

แลนด ์ชมขบวนพาเหรด กรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 2,999 บ./ท่าน ,เด็ก 4-11 ปี 1,999
บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง 9.00-20.00) 

 แนะน า แนะน า Hotel welco Narita 
หรือ เทียบเท่า 

★★★ 
7. วดันาริตะซงั ถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซนัโด - ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ี - ชอ้ปป้ิงอิออน 

มอลล ์- ท่าอากาศยานนาริตะ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารร้อนบน
เคร่ือง) 

 -   

ขาไป TG 670 BKK - CTS เวลา 23.55น. – 08.20น. 
ขากลบั TG 677 NRT - BKK เวลา 17.30น. – 22.30น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 

เร่ิม 300 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ หมู่บ้านนิงเกลิเทอเรส สุนัขลากเล่ือน (ไม่รวมบตัร 1,499 บาท/ท่าน 

หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) ถ่ายรูปบ่อน ้าสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาวา แช่ออนเซ็น 

08.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟรุาโน่ (ใชเ้วลาประมาณ 1.50 ชม.) 

หมู่บ้านนงิเกิลเทอเรส เป็นหมบูา้นขนาดเลก็ๆท่ีบอกเลยว่าของน่าชอ้ปป้ิงเยอะมากมาย ความดีงามของท่ีน่ีท่ีเห็นเดน่ๆ เลยก็ตรงการออกแบบ 

เพราะรูปแบบของจะท าเป็นกระท่อมไมเ้ลก็ๆ ท่ามกลางป่าท่ีร่มร่ืน เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้โดยท่ีน่ีเนน้ไปที่สินคา้จ าพวกงานฝีมือแฮนดเ์มด

และสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวกงานฝีมือต่างๆ  

แนะน าสัมผสัประสบการณ์ สุนัขลากเล่ือน (ไม่รวมบตัร 1,499 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) **ขอสงวนสิทธ์ิในวนัท่ีไม่สามารถ

ท ากิจกรรมไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



เยี่ยมชม บ่อน ้าสีฟ้า บ่อน ้ามหศัจรรยแ์ห่งเมือง Biei น ้าสีฟ้าท่ีสวยงามของน ้าในบ่อน้ีเกิดสืบเน่ืองจากปี 1988 ท่ีภูเขาไฟ Tokachidake เกิดการ

ระเบิดคร้ังใหญ่เลยมีการขดุดินท าเขื่อนกั้น เพ่ือปกป้องเมืองจากอนัตรายของภูเขาไฟ ท าใหเ้กิดบ่อน้ีขึ้นมาการสร้างเขื่อนขึ้นในบริเวณนั้น

เพ่ือให้น ้าทั้งหมดถูกกกัไวไ้ม่ให้ออกจากบ่อจะไดป้้องกนัการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟ อลูมิเนียมไฮดรอกไซดจ์ากการปะทุของภูเขาไฟแถว

นั้นนัน่เองท่ีท าให้น ้าในบ่อทั้งหมดกลายเป็นสีฟ้า ในช่วงหนา้หนาวยงัมีการจดัฉายไฟสีฟ้าท่ีบ่อน ้าในช่วงท่ีฟ้ามืดในงาน Winter Illumination 

ซ่ึงถือไดว่้าเป็นอีกช่วงท่ีน่ามาชมความงามของบ่อน ้าสีฟ้า  

เดินทางสู่ อาซาฮิคาว่า (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่ออนเซ็น  เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่คร้ังละ

ประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Art hotel Asahikawa หรือเทียบเท่า 

  



Day 3 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง – ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี ถ่ายรูปหอนาฬิกาซัปโปโร ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ ย่านซูซูกโินะ 

ถนนคนเดิน ทานุกิโคจิ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เรียกไดว่้าเป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่า ส่ิงท่ีท าให้สวนสัตวแ์ห่งน้ีมี

ช่ือเสียงมากๆ ตรงท่ีทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีเวลาใคร

คิดถึงจะตอ้งนึกถึงท่ีน่ีก่อนเสมอแถมยงัแตกต่างกว่าท่ีอ่ืน ส่ิงท่ีถือไดว่้าเป็นไฮไลทเ์ดด็ของท่ีน่ีนัน่ก็คือ “อุโมงคแ์กว้เพนกวิน” ซ่ึงจะเป็นอุโมงค์

ท่ีจะผา่นบริเวณสระว่ายน ้าของเจา้ฝงูเพนกวินทั้งหลาย ท าให้เราเหมือนไดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินได ้อีกส่วนหน่ึงก็คือ “โดมแกว้ขนาด

เลก็” ซ่ึงจะตั้งอยูต่รงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า จึงท าใหเ้ราไดเ้ห็นเจา้สัตวท่ี์ไม่ไดเ้ห็นง่ายๆ อยา่งหมีขั้นโลกและหมาป่ากนัแบบ

ระยะใกล้ๆ  

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ท่ีราเมง็ของท่ีน่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่า

ทศวรรษ หมู่บา้นราเมง็อาซาฮิคาว่าไดถื้อก าเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมง็ช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็น

อาคารหลงัคาเดียว หมู่บา้นราเมง็ท่ีรวบรวมร้านดงัขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียวและยงัมีห้องเลก็ๆ ท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีให้

ส าหรับผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



เดินทางสู่ ซัปโปโร (ใชเ้วลาประมาฯ 1.50 ชม.) น าท่านชอ้ปท่ี DUTY FREE อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพท่ีร้านคา้ปลอดภาษี มีสินคา้ปลอดภาษี

ให้เลือกซ้ือมากมาย 

น าท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร สัญลกัษณ์ของเมืองซปัโปโร ตวัอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต

พ้ืนท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตนั โดยปัจจบุนันั้นหอนาฬิกาแห่งน้ีไดมี้การปรับปรุงจนกลายมาเป็น

พิพิธภณัฑท่ี์เปิดใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชมกนั ภายในนั้นมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของส่ิงก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเขา้) 

ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและ

เมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ช่วงกลางคืนมีความสวยงามมากเพราะตวัทาวเวอร์จะเปิดไฟประดบัประดาเพื่อ

ความสวยงาม นบัเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร 



ย่านซูซูกิโนะ นบัเป็นยา่นท่ีเตม็ไปดว้ยแหล่งบนัเทิงท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของเมืองซปัโปโร อีกทั้งยงัเรียกไดว่้าเป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทาง

ตอนเหนือของญ่ีปุ่ น บอกเลยว่าอยากมาบนัเทิงเริงใจยามค ่าคืนสัมผสัไลฟ์สไตลแ์บบคนญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ตอ้งมาท่ีน่ีให้ได ้เพราะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ 

บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตูป้าจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน 

ถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นยา่นช็อปป้ิงช่ือดงัของเมืองซปัโปโร ท่ีชอบสุดๆ ก็ตรงการท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในร่มแบบว่าจะ

แดดแผดเผาหรือฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่หวัน่ช็อปป้ิงไดแ้บบไม่มีถอย เพราะท่ีน่ีนั้นมีหลงัคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร ถา้นบัง่ายๆ ก็

ประมาณ 7-8 บลอ็ก จนถึงแม่น ้า Sosei  



ชมงานประดับไฟฤดูหนาว พบกบัฤดูหนาวของซปัโปโรที่จะสว่างไสวระยิบระยบั หิมะสีขาวกบัแสงไฟท่ีมีสีสันสดใสน่ามหศัจรรย ์โดย

สถานท่ีจดังานบริเวณถนนโอโดริจะมีผลงานอนัเป็นเอกลกัษณ์ขนาดนอ้ยใหญ่อยูห่ลากหลายและเปล่งประกายจนถือเป็นผลงานศิลปะแห่งแสง 

ส่วนแนวตน้ไมบ้ริเวณถนนหนา้สถานีและถนนมินามิอิจิโจโดริกจ็ะประดบัประดาไปดว้ยหลอดไฟท่ีช่วยแต่งแตม้สีสันให้กบัเมือง  

ค ่า แนะน า!! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลร้านดัง NANDA 

(จ่ายเพ่ิม 2,999 บาท/ท่าน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์399 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง)  

พกั Supporo Prince Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

  

https://www.sapporo.travel/find/nature-and-parks/odori_park/?lang=ja


Day 4 คลองโอตารุ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน ้า คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี ้ร้านขนม Le TAO สกรีีสอร์ทคิโรโระ  

 กจิกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) - โรงงานช็อกโกแลต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมวิว คลองโอตารุ ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางเรือ ไม่ว่าจะดว้ย

บรรยากาศท่ีให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองท่ียงัคงอนุรักษตึ์กอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งน้ีมีความยาวถึง 1,140 เมตร

ประดบัตกแต่งดว้ยโคมไฟสไตลวิ์คตอเรียนอยูท่ั้งสองฝ่ังของถนน  

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของเมืองโอตารุจากการท่ีถูกสร้างขึ้น

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 มีการจดัแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตลก์ว่า 25,000 ช้ิน อีกทั้งยงัมีส่วนจดัแสดงตุ๊กตาคาระกุริ อนัเป็นตุ๊กตาแบบ

ดั้งเดิมของยคุศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19 ท่ีหาดูไดย้ากมากๆใหไ้ดช้มอีกดว้ย  



ส่ิงท่ีสะดุดตาคือดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี นาฬิกาไอน ้าโบราณ ท่ียงัคงใชง้านไดม้าถึงปัจจบุนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น 

เพลิดเพลินกบั คาเฟ่ฮลัโหลคิตตี ้ส าหรับท่านท่ีชอบทานกาแฟและเป็นแฟนคลบัของ Hello Kitty ร้านน้ีไม่ควรพลาด เน่ืองจากร้านน้ีมีถว้ยกาแฟ

ลาย Hello Kitty จ าหน่ายเป็นของท่ีระลึก ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

  



ร้านขนม Le TAO เป็นร้านขนมช่ือดงัของเมืองโอตารุ (Otaru) แห่งภูมิภาคฮอกไกโด   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

สกีรีสอร์ทคิโรโระ แน่นอนว่าถา้จะมาฟินกบัที่น่ีก็ตอ้งมาในช่วงฤดูหนาว บอกเลยว่าสายสปอร์ตน่ีย่ิงอินกบัท่ีน่ีเป็นพิเศษ เพราะในฤดูหนาว

พ้ืนท่ีรอบๆ รีสอร์ทจะเป็นสถานท่ีเล่นสกีท่ีมีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่ น ลอ้มรอบดว้ยทศันียภาพอนังดงามของเทือกเขาสูง

ต ่าสลบักนัไป ท าให้ถึงแมจ้ะไม่ไดม้าเล่นสกี ก็ยงัมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ีน่ีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  

  



กิจกรรมลานสกี ในช่วงฤดูหนาวท่ีปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่มราวกบัปุยฝ้าย และสนุกสนานกบักิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกี เพลิดเพลินกบั

กิจกรรมต่างๆ เช่น สกี , สโนวบ์อร์ด , กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

น าท่านชม โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ โรงงานช็อคโกแลตแห่งน้ี เป็นโรงงานของบริษทั Ishiya บริษทัช็อกโกแลตของทอ้งถ่ิน 

ผลิตภณัฑท่ี์ขึ้นช่ือของบริษทั คือ คุก้ก้ี Shiroi Koibio คุก้ก้ีเนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาวท่ีกินไปทีแทบละลายกบัความอร่อย ซ่ึงถือเป็นของฝากท่ี

นิยมของฮอกไกโด ย่ิงช่วงฤดูหนาวจะย่ิงสวยมากกว่าปกติหลายเท่า 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกั Air Terminal Hotel หรือเทียบเท่า  



Day 5 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี – ถ่ายรูปกนัดั้ม  

 ห้างไดเวอร์ซิตี ้- ช้อปป้ิงชินจุกุ ดิวตีฟ้รี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่ น  

ออกเดินทางจาก สนามบนินานาชาติชิโตเสะ สู่ สนามบินนาริตะ หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงโตเกียว 

วัดอาซากุสะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเดน่ เป็นจดุถ่ายรูปห้ามพลาดของคนท่ีมาเที่ยวยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกนั

จนติดปากว่าวดัอาซากุสะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดักเ็ป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  

ถนนนากามิเสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัว่า ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะว่าสายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายน้ี

รับรองว่าถา้จะเดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากุสะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถว่ิงเขา้สู่พ้ืนท่ี

ภายในของวดันัน่แหล่ะค่ะเน่ืองจากวดัอาซากุสะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าให้ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเส้นท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

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


น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศันข์อง 

“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก วดัอาซากุสะท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ

เอะโดะ    

น าท่าน ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี ้ ห้างสรรพสินคา้ท่ีเปรียบเสมือนแลนดม์าร์กของยา่นโอไดบะในเมืองโตเกียว ส่ิงท่ีท าให้หา้งน้ีดงั

สุดๆตอ้งยกให้เจา้หุ่นยนตก์นัดั้มขนาดใหญ่ยกัษท่ี์ตั้งตระหง่านอยูด่า้นหนา้น่ีเอง เรียกไดว่้าถา้มาโอไดบะแลว้ไม่แวะมาปักหมุดห้างน้ีน่ีพลาด

อยา่งแรง โดยห้างสรรพสินคา้ไดเวอร์ซิต้ีโตเกียวไดเ้ปิดใหบ้ริการเม่ือปี 2012 ภายในมีร้านคา้ ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิงเพียบ แตท่ี่เดน่สุดก็

ตรงมีส่วนนิทรรศการเลก็ๆอยูบ่นชั้น 7 ให้คนท่ีช่ืนชอบการ์ตูนกนัดั้มเป็นพิเศษไดม้าช่ืนชมอีกดว้ย  



ช้อปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ยา่นชุมชนชั้นแนวหนา้ของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงขึ้นช่ือในโตเกียว แหล่ง

รวมชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินด่ืมและ

ร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือ เมืองชินจูกุยงัคงเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิง  

ค ่า แนะน าบฟุเฟต์เน้ือย่าง ร้าน Rokkasen  

พกั Shinjuku Prince Hotel หรือเทียบเท่า 

  



แนะน าร้านดัง Rokkasen Menu หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง 

 

YUKI "All-you-can-eat BBQ and Shabu-shabu" (90 min.) 
YUKI "บาร์บีคิวและชาบูชาบูทานได้ไม่อั้น" (90 นาที) 
หลกัสูตรน้ีรวมทุกอยา่งใน "เมนูบาร์บีคิวแบบทานไดไ้ม่อั้น" 
และ "เมนูชาบูชาบูกินไดไ้ม่อั้น" ดา้นล่าง (รวมของหวาน) 

2,799 
บ./ท่าน 
SET A 

  

YUKI "All-you-can-eat BBQ and Sukiyaki" (90 min.) 
YUKI "บาร์บีคิวและสุกีย้ากีท้านได้ไม่อั้น" (90 นาที) 
หลกัสูตรน้ีรวมทุกอยา่งใน "เมนูบาร์บีคิวท่ีทานไดไ้ม่อั้น" และ 
"เมนูสุก้ียาก้ีทานไดไ้ม่อั้น" ดา้นล่าง (รวมของหวาน) 
 

2,799 
บ./ท่าน 
SET B 

 

TSUKI "All-you-can-eat BBQ and Shabu-shabu" (90 min.) 
สึกิ "บาร์บีคิวและชาบูชาบูทานได้ไม่อั้น" (90 นาที) 
หลกัสูตรน้ีรวมทุกอยา่งใน "เมนูบาร์บีคิวแบบทานไดไ้ม่อั้น" 
และ "เมนูชาบูชาบูกินไดไ้ม่อั้น" ดา้นล่าง (รวมของหวาน) 

3,999 
บ./ท่าน 
SET C 

 

TSUKI "All-you-can-eat BBQ and Sukiyaki" (90 min.) 
สึกิ "บาร์บีคิวและสุกิยากิทานได้ไม่อั้น" (90 นาที) 
หลกัสูตรน้ีรวมทุกอยา่งใน "เมนูบาร์บีคิวท่ีทานไดไ้ม่อั้น" และ 
"เมนูสุก้ียาก้ีทานไดไ้ม่อั้น" ดา้นล่าง (รวมของหวาน) 

3,999 
บ./ท่าน 
SET D 

  



Day 6 ตลาดปลาสึกจิิ - สถานีโตเกยีว - ช้อปป้ิงกนิซ่า (หากต้องการเท่ียวโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ ชมขบวนพาเหรด กรุณาแจ้ง

ในวันจองเพิม่ 2,999 บ./ท่าน ,เด็ก 4-11 ปี 1,999บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง 9.00-20.00) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลาสึกิจ ิเป็นตลาดปลาและตลาดขายส่งท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยปริมาณการคา้ขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตนัต่อวนั แมต้ลาดปลาสึกิจิ

จะเป็นตลาดขายส่งอาหารท่ีส าคญัท่ีสุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกียว แต่ก็ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือเป็นอยา่งมากส าหรับ

นกัท่องเท่ียว ทั้งการเปิดให้เขา้ชมการประมูลปลาทูน่าตอนเชา้ตรู่แบบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายท่ีรอให้นกัท่องเท่ียวไดม้าล้ิม

ลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายท่ีสามารถซ้ือไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย 

  



น าท่านสู่ สถานีโตเกียว จุดแรกท่ีห้ามพลาดเม่ือมาเยือนสถานีโตเกียว คือการเย่ียมชมและถ่ายภาพสถานีโตเกียวในฝ่ัง Marunouchi ซ่ึงเป็น
รูปแบบอาคารเดิมจากการออกแบบของ สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น Kingo Tatsuno เป็นแบบยโุรปที่คลา้ยคลึงกบั สถานีรถไฟ Amsterdam Central 
แห่งเนเธอแลนด ์Tokyo Character Street : สาวกการ์ตูนฟินเฟอร์ท่ีชัน่ใตดิ้นฝ่ังทางออก Yaesu Exit นั้นเตม็ไปดว้ยร้านของตวัการ์ตูนและ
คาแรคเตอร์ยอดฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โปเกมอน มารูโกะ ริลคัคมุะ และมากกว่า 30 ตวัละคร มีของใหคุ้ณเลือกชอ้ป พร้อมมุมถ่ายรูปชิคๆ ท่ี
บอกเลยว่าน่ารักจนไม่ควรพลาด Tokyo Ramen Street : อ่ิมอร่อยร้านดงัในท่ีเดียวกองทพัตอ้งเดินดว้ยทอ้ง ก่อนออกนอกสถานีไม่ควรพลาด
การชิมราเมนร้านดงัท่ี Tokyo Ramen Street เพราะท่ีน่ีรวบรวมเอาร้านดงัมาให้ชิมกว่า 10 ร้านในท่ีเดียว มีทั้งร้านประจ า และร้านแบบ
หมุนเวียนใหคุ้ณล้ิมลองความอร่อยแบบไม่ตอ้งไปหาท่ีไหนไกล ＫＩＴＴＥ : ห้างสุดเก๋ขวญัใจขาชอ้ปมีครบครันทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร 

น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านกินซ่า เป็นยา่นแหล่งชอปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม สินคา้หรูหรา ร้านอาหาร ในโตเกียว ตึกและร้านคา้ในยา่นน้ีตกแต่งหรูหรา 

บรรยากาศคลา้ยเมืองในยโุรป มีแบรนดด์งัระดบัโลกหลายแบรนดท่ี์มาเปิดร้านอยูใ่นยา่นน้ี เช่น Giorgio Armani, Chanel, Carolina Herrera, 

Dior, Gucci, Louis Vuitton และยงัมีร้าน Uniqlo สาขาใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยูใ่น Ginza 

https://chillchilljapan.com/travel-around-tokto-station/#content01
https://chillchilljapan.com/travel-around-tokto-station/#content01
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(หากตอ้งการเท่ียวโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ชมขบวนพาเหรด กรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 2,999 บ./ท่าน ,เด็ก 4-11 ปี 1,999บ./ท่าน  

มีรถรับ-ส่ง 9.00-20.00) 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600
ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น 

Pirates of the Caribbean       It's a small world  

Snow White's Adventures       Dumbo The Flying Elephant 

https://www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/attraction/detail/152/


Enchanted Tale of Beauty and the Beast      Peter Pan's Flight   

Mickey's PhilharMagic         Star Tours: The Adventures Continue 

Stitch Encounter        The Happy Ride with Baymax 

Gadget's Go Coaster        Space Mountain  

เที่ยง/ค ่า อิสระรับประทานนอาหาร   

พกั Hotel welco Narita หรือเทียบเท่า 

https://www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/attraction/detail/196/


Day 7 วัดนาริตะซัง ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซันโด - ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ี - ช้อปป้ิงออิอน มอลล์- ท่าอากาศยานนาริตะ –  

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดนาริตะซัง วดัพุทธขนาดใหญแ่ละไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในเมืองนาริตะไม่ไกลจากสนามบินนาริตะ จงัหวดัชิบะ Naritasan สร้างขึ้นในปี 
940 มีวตัถุมงคลหลกัซ่ึงเป็นรูปป้ันของเทพเจา้ในศาสนาพุทธ Fudo Myoo Kobo Daishi ผูก่้อตั้งนิกาย Shingon ภายในภาพคือเต่ามงคล ตอ้ง
โยนเงินเหรียญเขา้ไปบนตวัเต่าแลว้เงินไม่ตกลงน ้านะ ถึงจะถือว่าโชคดี  

ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซันโต เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีตั้งแต่สินคา้แบรนดเ์นมหรูๆไปจนถึงห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหารบรรยากาศดีๆ และคาเฟ่
ตกแต่งเก๋ๆ อารมณ์ประมาณชิจูกขุองโตเกียวหรือสยามเมืองไทย ท่ีน่ีก็ยงัมีความร่มร่ืนจากตน้ไมท่ี้เรียงรายอยูต่ลอดสองฝ่ังถนนท่ีท่ีมีความยาว
ประมาณ 1 กิโลเมตรในช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยไม่หยอก หรือจะเป็นส่วนเทศกาลคริสตม์าสน่ีกจ็ะมีการประดบัตน้ไมด้ว้ยไฟอยา่งงดงาม เรียก
ไดว่้าเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีความหรูหราดูแพงตั้งแต่บรรยากาศไปจนสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีขายของแถบน้ี  

  



น าท่านสู่ ฟาร์มสตรอเบอร่ี ท่านจะไดล้ิ้มลองสตรอเบอร่ีลูกโตๆ อนัแสนหอม หวานฉ ่า รสละมุน สดๆ  ท่ีเก็บไดจ้ากตน้ 

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 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้

ภายในสนามบิน 

17.30 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG 677   

22.30 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

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

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ                                                                           

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

26 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66 
(วนัปีใหม่) 

68,977.- 66,977.- 14,977.- 



 



   



  



 

 



  



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

 

 

 

 

 

 

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

