
 

 รหัสโปรแกรม : 25191 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 

 



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานอนิชอน (บริการ Snack บนเคร่ือง) 

19.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4  เคานเ์ตอร์สายการบิน Jin Air LJ โดยมีเจา้หนา้ท่ี
บริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

22.25 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอินชอน โดยเท่ียวบิน LJ 004 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอินชอน (บริการ Snack บนเคร่ือง)   
 

 

2. ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่น - อิบารากิ สะพานแขวนริวจิน (รวมบตัรเขา้) – เซนได 
ถนนชอ้ปป้ิงอิจิบงัโจ - แช่ออนเซ็น 

 

 

บุฟเฟ่ต์
ชาบู 

APA Villa Hotel 
Sendaieki-Itsutsubashi 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. หมู่บา้นกินซงัออนเซ็น - เทือกเขาซาโอะ กิจกรรมลานหิมะ ข้ึนกระเชา้ลอยฟ้า ชมส

โนวม์อนสเตอร์ 
   

Comfort Hotel 
Koriyama หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
4. สถานีรถไฟยโูนคามิออนเซ็น หมู่บา้นโออูจิจูคุ - โตเกียว ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรีชินจุก ุดิสนีย์

ช็อป 
  

แนะน า Hotel Welco Narita 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
5. อิสระท่องเท่ียวไกดแ์นะน าสถานท่ีการเดินทาง (หากตอ้งการเท่ียวดิสนียแ์ลนดก์รุณา

แจง้ในวนัจองก่อนเตม็เพ่ิม 3,999บ. เด็ก4-11ปี 2,999บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง8.00-18.00) 
หรือซ้ือออ็ปชัน่ไกดพ์าเท่ียวตะลุยโตเกียวพร้อมรถ : ตลาดปลาสึกิจิ - วดัอาซากสุะ 
ถนนกามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ยา่นฮาราจุก ุศาลเจา้เมจิ ชอ้ปป้ิงชิบูยา่ (เพ่ิม 
2,999บ./ท่าน กรุณาแจง้ในวนัจอง) 

 แนะน า แนะน า Hotel Welco Narita 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 

6. ท่าอากาศยานนาริตะ ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

ขาไป 
LJ 004 BKK - ICN  เวลา 22.25น. – 05.40น. 

LJ 201 ICN - NRT เวลา 07.30น. – 10.00น. 

ขากลบั 
LJ 202 NRT - ICN  เวลา 11.00น. – 14.00น. 

LJ 003 ICN - BKK เวลา 17.50น. – 21.10น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 15 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่กรุณาแจ้งในวนัจอง 650 บาท/1 kg. 



  Day 2 ท่าอากาศยานนาริตะ ญีปุ่่น - อบิาราก ิสะพานแขวนริวจิน (รวมบัตรเข้า) – เซนได ถนนช้อปป้ิงอจิิบังโจ -  

 แช่ออนเซ็น 

05.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบิน LJ 201 

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

เดินทางสู่ อบิาราก ิ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) สมัผสัประสบการณ์สุดต่ืนเตน้ไม่เหมือนใครไดท่ี้ สะพานแขวนริวจนิ (รวมบัตรเข้า) คุณ

จะไดอ้ยูท่ี่ระดบั 100 เมตรเหนือช่องเขาและทะเลสาบริวจิน ดา้นล่างท่ีปกคลุมไปดว้ยหมอก พร้อมววิรอบทิศของเนินเขาท่ีมีเพียงทอ้งฟ้าท่ีอยู่

เหนือศีรษะคุณ (ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีเหตุสุดวสิยัท่ีไม่สามารถเขา้ได)้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนู เซ็ทบ๊อกเบนโตะ 

เดินทางสู่ เซนได (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ถนนช้อปป้ิงอจิบิังโจ ถนนละลายทรัพยท่ี์ใครๆ ก็ตอ้งมาลม้ละลายกนัท่ีน่ี ประกอบไป

ดว้ยถนนหลายสายเช่ือมหากนั โดยมีหา้งสรรพสินคา้ ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านคา้ เเล  ะร้านอาหารเรียงรายตลอดเสน้ทางกวา่ 100 ร้าน  

ค า่ บริการอาหารค า่ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู หลงัรับประทานอาหารใหท่้านได ้ แช่ออนเซ็น เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ จะท าใหร้ะบบหมุนเวยีน

โลหิต และใหผ้ิวพรรณสวย (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 



 พกั APA Villa Hotel Sendaieki-Itsutsubashi หรือเทยีบเท่า 

Day 3 หมู่บ้านกนิซังออนเซ็น - เทือกเขาซาโอะ กจิกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) ขึน้กระเช้าลอยฟ้า ชมส

โนว์มอนสเตอร์ (ตอ้งการข้ึนกระเชา้กรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 1,490บ. เด็ก3-6ปี 990บ./ท่าน เวลาชม 1 ชม.) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หมู่บ้านกนิซังออนเซ็น หมู่บา้นออนเซ็นในปัจจุบนัสร้างข้ึนหลงัเหตุการณ์น ้ าท่วมใหญ่ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 บรรยากาศของหมู่บา้นท่ีเรียง

รายไปดว้ย เรียวกงั ไมเ้ลียบแม่น ้ ายงัคงมีใหเ้ห็นกนัอยูจ่นถึงทุกวนัน้ีโดยไม่เปล่ียนแปลงมาตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมสร้าง เราจึงสามารถเพลิดเพลินกบั
การชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ภายในกินซนัออนเซ็นแห่งน้ีไดอ้ยา่งชิลๆ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นภูเขาไฟท่ีตั้งอยูเ่ป็นแนวกนัพรมแดนระหวา่ง Yamagata กบั Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจงัหวดัยา

มากาตะ มีแหล่งน ้ าพรุ้อนซาโอะซ่ึงมีความเป็นกรดสูง ช่วงฤดูหนาวซาโอะออนเซนจะกลายเป็นสกีรีสอร์ท ขึน้กระเช้าลอยฟ้า (ตอ้งการข้ึน

กระเชา้กรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 1,490บ. เด็ก3-6ปี 990บ./ท่าน เวลาชม 1 ชม.) เพื่อช่ืนชมความมหศัจรรยข์องสายลมจากไซบีเรียท่ีพดัพาหิมะ

มาปกคลุมตน้สนจ านวนมาก เกาะเป็นผลึก น ้าแขง็ก่อตวัเป็นรูปร ่ างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงท าใหถู้กกล ่าวขวญักนัวา่เป็น “SNOW 

MONSTER” หรือ ปีศาจหิมะ ใหทุ้กท่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูป SNOW MONSTER อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานกบั กจิกรรมลาน

หิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

https://matcha-jp.com/th/2553


พกั Comfort Hotel Koriyama หรือเทยีบเท่า  

  Day 4 สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น หมู่บ้านโออูจิจูคุ - โตเกียว ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รีชินจุกุ ดิสนีย์ช็อป 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่นท่ีมีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญ่ีปุ่นโบราณ ไฮไลทอิ์สระให้

ท่านเพลิดเพลินกบัการแช่เทา้ผอ่นคลายตามอธัยาศยั ณ จุดออนเซ็นเทา้ท่ีสถานีแห่งน้ี 

หมู่บ้านโออุจ ิจูคุ ถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงราย ในสมยัเอโดะ เม่ือ พ.ศ.2524 

หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจิ จูคุ
ไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พ้ืนเมือง ร้านอาหาร  



เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ โตเกยีว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รีชินจุก ุยา่นชุมชนชั้นแนวหนา้ของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่วา่

จะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงข้ึนช่ือในโตเกียว แหล่งรวมชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ตลอดไปจนถึง

เมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินด่ืมและร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือ เมืองชินจูกยุงัคงเปล่ียนแปลงไม่หยดุ

น่ิง การเปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงในนั้นก็คือการถือก าเนิดของ "Disney FLAGSHIP TOKYO" แฟลก็ชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในญ่ีปุ่น  

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหาร  



พกั Hotel Welco Narita หรือเทยีบเท่า 

Day 5 อสิระท่องเทีย่วไกด์แนะน าสถานทีก่ารเดินทาง (หากต้องการเที่ยวดิสนีย์แลนด์กรุณาแจ้งในวนัจองก่อนเต็มเพิม่ 

3,999บ. เด็ก4-11ปี 2,999บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง8.00-18.00) 

หรือซ้ือออ็ปช่ันไกด์พาเทีย่วตะลุยโตเกยีวพร้อมรถ : ตลาดปลาสึกจิิ - วดัอาซากุสะ ถนนกามิเสะ ถ่ายรูปโตเกยีว

สกายทรี - ย่านฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ ช้อปป้ิงชิบูย่า (เพิม่ 2,999บ./ท่าน กรุณาแจ้งในวนัจอง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลาสึกจิ ิเป็นตลาดปลาและตลาดขายส่งท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยปริมาณการคา้ขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตนัต่อวนั แมต้ลาดปลาสึกิจิ

จะเป็นตลาดขายส่งอาหารท่ีส าคญัท่ีสุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกียว แต่ก็ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือเป็นอยา่งมากส าหรับ

นกัท่องเท่ียว ทั้งการเปิดใหเ้ขา้ชมการประมูลปลาทูน่าตอนเชา้ตรู่แบบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายท่ีรอใหน้กัท่องเท่ียวไดม้าล้ิม
ลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายท่ีสามารถซ้ือไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย 



วดัอาซากสุะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปหา้มพลาดของคนท่ีมาเท่ียวยา่นอาซากสุะของโตเกียว คนเลยเรียกกนั

จนติดปากวา่วดัอาซากสุะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดัก็เป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากสุะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  

ถนนนากามเิสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัวา่ ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะวา่สายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายน้ี

รับรองวา่ถา้จะเดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากสุะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถวิง่เขา้สู่พ้ืนท่ี

ภายในของวดันัน่แหล่ะค่ะเน่ืองจากวดัอาซากุสะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าใหถ้นนเสน้น้ีเป็นถนนเสน้ท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

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


น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่งสญัญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอ

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

“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก วดัอาซากุสะท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะ    

ย่านฮาราจูก ุเป็นยา่นท่ีข้ึนช่ือในดา้นแฟชัน่ และ เป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรคแ์ฟชัน่ชนิดต่างๆท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงมีช่ือเสียงไปทัว่

โลก ตั้งอยูใ่นกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 



ศาลเจ้าเมจ ิศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสกัการะพระจกัรพรรดินีแห่งยคุเมจิ ท่ีครองราชย ์ในสมยัปี 1867-1912 หลงัจากท่ีพระจกัรพรรดิเมจิ

ส้ินพระชนม ์ผูค้นในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องท่ีอยากจะสร้างศาลเจา้เพ่ือใชส้กัการะพระจกัรพรรดิเมจิ 

ย่านชิบูย่า ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นแฟชัน่ มีแหล่งช้

อปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ร้านคา้ รวมทั้งช็อปของแบรนดด์งัอยูม่ากมาย 

นอกจากนั้นแลว้ก็ยงัมีร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงอยา่งครบครัน มีผูค้นทั้งชาวญ่ีปุ่น
และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินขวกัไขวอ่ยูต่ลอดทั้งวนั 

เทีย่ง/ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหาร  

พกั Hotel Welco Narita หรือเทยีบเท่า 

 

  



อิสระท่องเท่ียวไกดแ์นะน าสถานท่ีการเดินทาง (หากตอ้งการเท่ียวดิสนียแ์ลนดก์รุณาแจง้ในวนัจองก่อนเตม็เพ่ิม 3,999บ. เด็ก4-11ปี 2,999บ./
ท่าน มีรถรับ-ส่ง8.00-18.00) 

แนะน า โตเกยีวดสินีย์แลนด์ เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 

600ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น 

Pirates of the Caribbean       It's a small world  

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


Snow White's Adventures       Dumbo The Flying Elephant 

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  

Day 6 ท่าอากาศยานนาริตะ ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รีสนามบินอนิชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการ Snack บนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอนิชอน เกาหลใีต้  

11.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้โดยสายการบิน Jin Air เท่ียวบินท่ี  LJ 202   

14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้น าท่าน ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รี สนามบินอนิชอน เป็น 1 ใน 3 ของสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก 

เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกแบบครบวงจรประกอบดว้ยช็อปแบรนดเ์นมกวา่ 120 ร้าน เช่น CHANEL , Louis Vuitton , Givenchy 

, GUCCI ร้านอาหารมากกวา่ 120 ร้าน สวนสาธารณะ สถานท่ีรีแลก็ซ์กบัโซนสุดชิว เช่น ถนนวฒันธรรมเกาหลี  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

17.50 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน LJ 003 

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


21.10 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

07 – 12 ธันวาคม 65 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

38,977.- 37,977.- 8,977.- 

13 – 18 ธันวาคม 65 35,977.- 35,977.- 8,977.- 

20 – 25 ธันวาคม 65 
(วนัคริสมาส) 

43,977.- 42,977.- 8,977.- 

24 – 29 ธันวาคม 65 44,977.- 43,977.- 8,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 



   



  



 



 

 

  



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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