
 
 

รหัสโปรแกรม : 25208 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
  



ตารางโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

วันที ่ รายการทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เย็น รถ ที่พกั 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ      
2 สนามบินนานาชาติคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – ยูนิเวอร์เซลสตูดิโอเจแปน   - -   
3 เกียวโต – วัดคิงคะคุจิ – วัดคิโยมิซุ – ทะเลสาบฮามานะโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ 

– ทะเลสาบคาวะงุจิโกะ – พิธีชงชา – โรงแรมออนเซน พร้อมบุฟเฟ่ขาปู
ยักษ ์

 - -   

4 ศาลเจ้าอาราคุระ ฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาต์เลต 
– โตเกียว – อาซากุซะ – วัดเซนโซจิ – ถนนนาคะมิเซะ – ร้านปลอดภาษี – 
ชินจูกุ – อิสระชอปปิ้ง  

 - -   

5 โตเกียว – อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเต็มวัน  - - -  
6 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ      

 

อตัราค่าบรกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
1.รถส่วนตัวพร้อมคนขับ (รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่
จอดรถ) 
2.ที่พักพร้อมอาหารเช้า 
3.ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 
4.ไกด์ท้องถิ่นส่วนตัวนำเที่ยว 
5.แถมฟรีมื้ออาหารเย็นบุฟเฟ่ 1 มื้อ 
6.ฟรี!!!ค่าบริการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว 

1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนตัว 
2.ค่าทิปคนชับรถ 1500 บาท / ท่าน 
3.ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น 
4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
5.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 % 

*** โปรแกรมทอ่งเทีย่วแบบสว่นตวั สามารถปรบัเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วไดต้ามความตอ้งการและความเหมาะสมของลกูคา้ *** 

รายละเอยีดโปรแกรมทัวร ์

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมู ิ
DAY 2 สนามบนินานาชาตคินัไซ – ปราสาทโอซาก้า – ยนูเิวอรเ์ซลสตูดโิอเจแปน  
.....น. 
เช้า 

เดนิทางสู ่
-ปราสาทโอซากา้ 
-ยนูิเวอร์เซล สตดูโิอเจแปน 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก..... 
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหารมื้ออิสระ 



 
DAY 3 เกียวโต – วัดคงิคะคจุ ิ– วดัคโิยมซิ ุ– ทะเลสาบฮามานะโกะ – ภเูขาไฟฟจู ิ– ทะเลสาบคาวะงจุโิกะ – 

พิธชีงชา – โรงแรมออนเซน พรอ้มบฟุเฟข่าปยูกัษ์ 
.....น. 
เช้า 

เดนิทางสู ่
-เกยีวโต วดัคงิคะคจุิ หรอืที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อของ วัดทองเกียวโตตามความหมายของชื่อ
ภาษาญี่ปุ่นเพราะมีปราสาทคินคะคุจิทองคำ(Golden Pavilion) ที่มีความงดงามโดดเด่นของศิลปะ
การสร้างชั้นสูงของญี่ปุ่น วัดแห่งนี้มีช่ือทางการว่าวัดโรกูอนจิ (鹿苑寺/Rokuon-ji) ที่มี
ความหมายว่าวัดสวนกวาง วัดแห่งนี้มีความเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1397 เพื่อใช้เป็นท่ีพำนัก
ของโชกุน Ashikaga Yoshimitsu เป็นอาคารไม้สามชั้น มีความสูง 12.5 เมตรใช้เป็นสถานที่รับรอง
แขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญ ภายหลังจึงกลายเป็นวัดในปัจจุบัน และด้วยความงดงามตระการตาจึง
กลายมาเป็นต้นแบบของวัด Gingakuji หรือวัดเงินที่สร้างในเวลาต่อมา ระหว่างช่วงสงครามโอนิน ปี
ค.ศ.1467–1477 วัดได้ถูกไฟไหม้ แต่ครั้งที่สำคัญที่สุดคือในปี ค.ศ. 1950 ตัว Golden Pavilion ได้
ถูกเผาโดยพระชื่อ Hayashi Yoken ซึ่งเป็นผู้มีความวิกลจริต ทำให้ได้รับความเสียหายจนแทบไม่
เหลือซาก ดังนั้นวัดคินคะคุจิในปัจจุบันนั้น ก็คือตัวอาคารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1955 โดยนัง
รักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ และยังได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้แผ่นทองสรรค์
สร้างจนได้เป็นความงดงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน วัดคินคะคุจิ ในปี ค.ศ. 1994 ที่นี่ก็ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับญี่ปุ่นและเป็นแลนด์
มาร์กสำคัญของเกียวโต 
-วดัคโิยมซิ ุหรือ วัดน้ำใส สายน้ำ 3 สายในกรุงเก่าเกียวโต วัดเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัว
เมืองเกียวโต ได้แก่ วัดคิโยมิสึเดระ (清水寺 Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่า “วัดน้ำใส” 
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 778 หรือ พ.ศ. 1321 นักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็น
พระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่ง
คั่ง 
-ทะเลสาบฮามานะโกะ สถานที่ท่องเที่ยวในฮามามัตสึที่ห้ามพลาดเลยก็คือทะเลสาบฮามานะโกะ ที่มี
ขนาดโดยรอบยาว 114 กิโลเมตร ครอบคลุมเมืองฮามามัตสึและเมืองโคะซาอิ จังหวัดชิซุโอกะ อีกทั้ง
ยังเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่มีความยาวโดยรอบเป็นอันดับ 1 ในญ่ีปุ่น และเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 10 ในญี่ปุ่นอีกด้วย 
-ภเูขาไฟฟจู ิได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร นำท่าน
ขึ้นสู่ ชั้น 5 ( ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข้ึนในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด ) ถ่ายรูปคู่กับภูเขาฟูจิ



อันแสนประทับใจในบรรยากาศแบบใกล้ชิด เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศ 
-ศาลเจา้โคมติาเกะ (Komitake Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตท่ีตั้งอยู่ในบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ 
แลนมาร์คสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยามานาชิ ศาลเจ้า
แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ. 937 เพื่อบวงสรวง “เท็งงุ” (Tengu) ปีศาจจมูกยาวตามตำนานญี่ปุ่นที่เช่ือ
กันว่าเคยปกครองดินแดนบริเวณนี้มาก่อน ซึ่งคำว่า “โคมิตาเกะ” เดิมเป็นชื่อของภูเขาเก่าแก่ที่เคยอยู่
ในบริเวณดังกล่าว แต่หลังจากการปะทุของภูเขาไฟหลายต่อหลายครั้ง ก็ถูกทับถม และได้กลายมา
เป็นส่วนฐานของภูเขาไฟฟูจิในปัจจุบันน่ันเอง โดยนอกจากกิจกรรมยอดนิยมอย่างการสักการะเท็งงุ 
และการซื้อเครื่องรางติดไม้ติดมือกลับไปแล้ว ศาลเจ้าโคมิตาเกะยังเป็นจุดชมวิวเก๋ ๆ ที่คุณจะได้เห็น
ทะเลสาบคาวากุจิอันงดงามทอดตัวอยู่เบื้องล่างอีกด้วย 
-ทะเลสาบคาวางจุโิกะ แหล่งรีสอร์ทในจังหวัดยามานาชิที่อยู่ใกล้กับโตเกียว เมืองหลวงของประเทศ
ญ่ีปุ่น ทะเลสาบแห่งน้ีอยูบ่รเิวณเชิงภเูขาไฟฟูจิ ภูเขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น เป็นศูนย์กลางของ
พื้นท่ีฟูจิโกะโกะ (ชื่อเรียกของทะเลสาบทั้งห้าที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ) ที่มีที่ให้พักผ่อนหย่อนใจมากมาย 
และธรรมชาติที่สวยงามของทะเลสาบ หากถามว่าอะไรคือไฮไลท์ของที่นี่ก็คงเป็นทะเลสาบคาวากุจิโกะ
กว้างใหญ่กับทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง่านอยู่ฝั่งตรงข้าม ทะเลสาบแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วย
โรงแรม ร้านอาหารและสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญคือไม่ไกลจากโตเกียว ใช้เวลานั่งรถ
บัสจากชินจูกุเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น 
-คลาสเรยีนพธิีชงชาแบบญ่ีปุ่น หรอื ซะโด (Sado) หรือ บางที่อาจจะเรียกแค่ โอฉะ (Ocha) ซึ่ง
แปลว่า “วิถีแห่งชา” (The Way of Tea) คือ พิธีกรรมการเสิร์ฟและดื่มชาเขียวมัทฉะชงร้อนๆ ด้วย
อุปกรณ์พิเศษสำหรับชงชา เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน มีกระบวนการที่เป็นขั้นตอนตามกำหนดการ
และท่วงท่าอันเป็นเอกลักษณ์ เป็นศิลปะที่แม้จะไม่ได้วาดลวดลายร่ายรำแต่กลับดูมีเสน่ห์เฉพาะ
ตัวอย่างเหลือเชื่อ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วย
เอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การ
ชงชา การรับชา และ การดิ่มชา ทุกขั้นตอนประกอบไปด้วยรายละเอียดอันงดงาม ไม่ได้เพียงแค่รับชม 
แต่ยังได้มีส่วนร่วมในพิธีชงชานี้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
-โรงแรมออนเซน พรอ้มเสรฟิบฟุเฟข่าปยูกัษ์ 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก..... 
มื้อเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม ( บุฟเฟ่ ) 
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหารมื้ออิสระ 

 



DAY 4 ศาลเจา้อาราครุะ ฟจู ิ– หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค – โกเทมบะพรีเมีย่มเอาตเ์ลต – โตเกยีว – อาซากซุะ – 
วัดเซนโซจ ิ– ถนนนาคะมิเซะ – รา้นปลอดภาษ ี– ชนิจกู ุ– อสิระชอปปิง้  

.....น. 
เช้า 

เดนิทางสู ่
-ศาลเจา้อาราครุะ ฟจู ิเซงเกง็ และเจดีย์ของศาลเจ้า ตั้งตระหง่านอยู่ในสวนสาธารณะอาราคุระยามะ 
เซนเก็นที่สวยงาม เจดีย์ตั้งอยู่ในสถานที่สมบูรณ์แบบเพื่อเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบภูเขาไฟฟูจิที่
อยู่ห่างออกไป และหากคุณเยี่ยมชมในระหว่างช่วงฤดูซากุระ คุณจะสามารถชมสิ่งมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
ทั้ง 3 อย่างเหล่านี้ในภาพเดียวกันได้ 
-หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค Oshino Hakkai (忍野八海) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ่อน้ำท่องเที่ยวแปด
บ่อ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบKawaguchiko และทะเลสาบYamanaka ในจังหวัดยามานาชิ
(Yamanashi) 
บ่อทั้งแปดบ่อนั้นมีน้ำผุดขึ้นมาตามธรรมชาติโดยหิมะที่ละลายจากเนินภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ใกล้ ๆ ซึ่งกรอง
จากภูเขาผ่านชั้นลาวาที่มีรูพรุนมานานกว่า 80ปีส่งผลให้น้ำนั้นใสและเป็นที่เคารพนับถือของคนใน
ท้องถิ่น 
-โกเทมบะ พรเีมีย่มเอาต์เลต ตั้งอยู่ที่เขตฮาโกเน่(Hakone) ภายในจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) 
อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาทีเท่านั้นเองค่ะ เรียกได้ว่าเป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่นเพราะ
ของเยอะมากๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่างเชียวค่ะ ที่นี่นั้นได้รับ
ความนิยมมากๆสำหรับนักท่องเที่ยว เพราะบริเวณที่ตั้งจะเป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ 
และทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) จุดทีเ่ป็นไฮไลท์เลยก็คือวันไหนฟ้าสดใสๆสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
ได้อีกต่างหาก ถือว่าทั้งของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศนี่ดีงามแบบสุดๆไปเลยก็ว่าได้ค่ะ 
เอ้าท์เลตแห่งนี้จะมีบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึง
ชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรที่ทำให้เราสามารถชมวิวมุมสูงกันได้แบบเพลินๆ จิรงๆแม้จะบอกว่าพอจะมี
สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ที่นี่ส่วนมากจะเน้นไปท่ีแบรนด์ต่างประเทศมากกว่า โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็น
ของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และ
สนิค้าอิเลกทรอนิกส์ 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 
-โตเกยีว รา้นปลอดภาษ ีแหล่งชอ้ปปิ้งแหล่งปลอดภาษีสินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา
,เครื่องสำอางค์ กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือ น้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า 
และ บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกมากมาย อาทิเช่น 
ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 
-อาซากซุา่ –วัดเซนโซจ ิ–ถนนนาคะมเิซะ วัดเซนโซจิน่าจะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดและได้รับการ
ถ่ายภาพบ่อยครั้งที่สุดในโตเกียว เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง มีเจดีย์ 5 ชั้น, กลิ่น
หอมของธูป, ชายคาขนาดใหญ่ เชื้อเชิญให้ผู้มาเยือนย้อนเวลากลับไปยังโตเกียวในอดีต ถนนนากามิ
เสะที่มุ่งตรงไปยังวัดเซนโซจิ มีร้านค้าจำหน่ายงานหัตถกรรม, ของที่ระลึก, ขนมขบเคี้ยวและอาหาร



ว่างต่างๆ กว่า 90 ร้านตั้งเรียงรายอยู่ สามารถเที่ยวชมงานในแต่ละฤดูกาลที่จัดขึ้นท่ีวัดเซนโซจิได้
ตลอดทั้งปี 
-รา้นปลอดภาษ ีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษีสินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์ 
กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือ น้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ บางรุ่นไม่มี
ขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, 
NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 
-ชินจกู ุอสิระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านดัง เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก..... 
มื้อเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม ( บุฟเฟ่ ) 
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหารมื้ออิสระ 

 
DAY 5 โตเกยีว – อสิระทอ่งเทีย่วและชอ้ปปิง้เตม็วนั 
.....น. 
เช้า 

นำทา่นสู ่โตเกยีว อสิระชอ้ปปิง้เตม็วนั เดนิทางโดยรถไฟฟา้ 
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนำมากมาย 
ชินจกู ุย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบัน 
อะคฮิาบารา่ หรือ อีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า, กล้องดิจิตอล, เกมส์
ต่างๆ 
ชิบยูา่ ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึง
นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้
มาเยือน 
กนิซ่า ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮ
คลาสญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้
มาเยือนที่ดูดีมีระดับ 
ฮาราจกู ุย่านขายของกินของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่นวัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นั้น
ละแวกบริเวณ ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มี
ที่หายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนำท่านให้เข้าไปชม ศาลเจ้าเมจิย์ 
หรอื เลอืกซือ้ทัวรพ์เิศษเทีย่ว โตเกียวดสีนยีแ์ลนด ์==> เดนิทางโดยรถไฟ             
ผู้ใหญท่า่นละ 2,800 บาท เดก็ตำ่กวา่ 12 ป ีทา่นละ 2,000 บาท 
นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ให้ท่านสัมผัสความสนุกสนานในดินแดนแห่ง
ความหฤหรรษ์อันยิ่งใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลใน



อ่าวโตเกียวพบกับสัญลักษณ์ดิสนีย์แลนด์ มิกกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
พร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตา
กับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–
CARIBBEAN สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด 
ผ่อนคลายอิริยาบทกับการ นั่งรถไฟชมความหลากหลายในดิสนีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่ม
กับ BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ 
BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัว
ละครเรื่อง TOY STORY เพื่อต่อสู้กับ เชิร์ค พร้อมกับเหล่าสมุนที่น่ากลัวปนความน่ารัก เขย่าขวัญ 
กับ HAUNTED MANSION ปราสาทผีสิง ที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี สนุกต่อ
กับ SPLASH MOUNTAIN ที่ท้าทายความกล้า เพลินใจกับเหล่าตุ๊กตาน่ารักทั้งหลายใน สมอลล์ 
เวิล์ด และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้อหา
สินค้าที่ระลึกสไตล์ดิสนีย์ ณ MAIN STREET ประทับใจกับความงามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอัน
ตระการตา บันทึกภาพความประทับใจกับการ์ตูนดังของวอล์ทดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ 
***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก..... 
มื้อเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม ( บุฟเฟ่ ) 
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหารมื้ออิสระ 

 
DAY 6 สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภมูิ 
มื้อเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม ( บุฟเฟ่ ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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