
 

รหัสโปรแกรม : 25305 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   
 

 

2. ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา่ - วดัโอสึคนันง ถนนชอ้ปป้ิงโอสึ – ทาคา
ยาม่า  หมู่บา้นชิราคาวาโกะ 

   

Hida Hotel Plaza หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. ตลาดเชา้ทาคายาม่า ยา่นเมืองเก่าซนัมาจิ ถ่ายรูปคู่สะพานแดงนาคะบาชิ ศาลา

วา่การเมืองเก่า - นากาโน่ ปราสาทมตัสึโมโต ้- โกเทมบะเอาทเ์ลต็ - แช่ออน
เซ็น 

 

 

บุฟเฟต์
ขาปู
ยกัษ ์

Hotel JustOne Fuji หรือเทียบเท่า  

★★★ 

4. ลานสกีฟจิูเทน – ศูนยจ์ าลองแผน่ดินไหว - เจดียชุ์เรโตะ - ชอ้ปป้ิงชิบูยา่ ชิบูยา่
สกาย - โตเกียวทาวเวอร์ 

 ยากินิกุ แนะน า Tokyo Prince Hotel หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
5. วดันาริตะซงั ถนนโอโมเตะซนัโดะ - เมืองโบราณลิตเติ้ลเอโดะซาวาระ 

สะพานโทโยชิ - อุเอโนะ ตลาดอะเมะโยดกะ – ชอ้ปป้ิงชินจุก ุ
(หากตอ้งการซ้ือออ็ปชัน่มหาสนุกกรุณาแจง้ในวนัจองก่อนเตม็ โตเกียวดิสนีย ์
- ชอ้ปป้ิงชินจุก ุเพ่ิม 3,990บ. เด็ก4-11ปี 2,990บ./ท่าน พร้อมรถรับ-ส่ง 8.00-
18.00 รวมตัว๋ Disney แลว้) 

 แนะน า แนะน า Tokyo Prince Hotel หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 

6. วดัอาซากสุะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชิซูโอกะ ข้ึนรถไฟ
ความเร็วสูงชินคนัเซ็น สถานีคาเคงาวะ - หมู่บา้นเทพนิยายนุคุโมริ - ทะเลสาบ
ปลาไหลฮามานะ เสาโทริอิกลางน ้ า – นาโกยา่ ชอ้ปป้ิงอิออนมอลล ์

  แนะน า Hotel Route Inn Tokoname 
Ekimae หรือเทียบเท่า 

★★★ 
7. ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการ

อาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
    

ขาไป TG 644 BKK - NGO เวลา 00.05น. – 07.30น. 
ขากลบั TG 645 KIX - BKK เวลา 11.00น. – 15.40น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่กรุณาแจ้งในวนัจอง 

เร่ิม 300 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า - วดัโอสึคันนง ถนนช้อปป้ิงโอสึ – ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา่ โดยเท่ียวบิน TG 644 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา่ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชม.) 

วดัโอสึคนันง สถาปัตยกรรมสีแดงสดท่ีตั้งอยูก่ลางเมืองนาโกยา่แห่งน้ี ถือเป็นวดัพทุธศาสนาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองนาโกยา่ ภายในวดัมี

ประติมากรรมองคเ์ทพเก่าแก่ท่ีชาวญ่ีปุ่นนบัถือหลายองค ์และพ้ืนท่ีดา้นหลงัยงัมียา่นการคา้ยอดนิยมท่ีมีร้านคา้ใหไ้ปเดินชอ้ปป้ิง และหาของ
อร่อยกินกนัไดท้ั้งวนั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ถนนช้อปป้ิงโอสึ มีอายปุระมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัเป็น

ท่ีตั้งของวดัโอสุคนันง สถานท่ีสกัการะเจา้แม่กวนอิม 

  



น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม) ทาคายาม่าเมืองท่ีอยูก่ลางเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาและ

ส่ิงก่อสร้างทางประวติัศาสตร์มากมาย ในฤดูหนาวเมืองทั้งเมืองจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ น าท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็น

หมู่บา้นเก่าแก่อายกุวา่ 250 ปี และกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ดว้ยเอกลกัษณ์ของอาคารบา้นเรือนในหมู่บา้น

ท่ีไดรั้บการดูแลอนุรักษณ์อยา่งดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่างๆ นอกจากน้ียงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม จาก
องคก์รยเูนสโกในปี ค.ศ. 1995  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกั Hida Hotel Plaza หรือเทยีบเท่า  

  



Day 3 ตลาดเช้าทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาจิ ถ่ายรูปคู่สะพานแดงนาคะบาชิ ศาลาว่าการเมืองเก่า - นากาโน่ ปราสาทมัตสึ

โมโต้ - โกเทมบะเอาท์เลต็ – แช่ออนเซ็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดเช้าทาคายาม่า เป็นตลาดเก่าแก่ซ่ึงเร่ิมมาตั้งแต่สมยัเอโดะ หรือเม่ือประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นท่ีส าหรับขายผกัผลไม ้รวมถึงอาหารต่างๆ 

ในปัจจุบนันั้นมีสินคา้ขายหลากหลายทั้งอาหารสด และอาหารพร้อมทาน และยงัมีพวกของท่ีระลึกซ่ึงเป็นของพ้ืนเมืองจ าหน่ายอีกดว้ย 

ย่านเมืองเก่าซันมาจ ิเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในตวัเมืองแห่งน้ี ณ ยา่นเมืองเก่าแห่งน้ี ผูม้าเยอืนจะไดส้มัผสักบักล่ินอายแห่งประวติัศาสตร์

ราวกบัข้ึนไทมแ์มชชีนยอ้นอดีตมาสู่ญ่ีปุ่นในยคุโบราณ ตามถนนหนทางเรียงรายไปดว้ยร้านคา้ท่ีขายผลิตภณัฑช่ื์อดงัของทอ้งถ่ินมากมาย ไม่วา่
จะเป็นสาเกญ่ีปุ่นหรือมิโซะ รวมถึงบา้นเรือนเก่าแก่ท่ีน ามาดดัแปลงเป็นคาเฟ่และร้านอาหารสวยๆ จ านวนมาก  



 เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

ถ่ายรูปคู่สะพานแดงนาคะบาชิ ตั้งอยูท่ี่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจงัหวดักิฟ ุซ่ึงเมืองเก่าแห่งน้ียงัคงรักษาบรรยากาศแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม จน

กลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่านกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสมัผสัเสน่ห์แบบญ่ีปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม สะพาน

สามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเด่นจากสีท่ีแดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดท่ีสงัเกตไดง่้าย อีกทั้งสะพานแห่งน้ียงัถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัจุดหน่ึงของเมือง 

โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนท่ีจะมีซากรุะบานสะพร่ังอยูร่ายลอ้มตวัสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากรุะยอดนิยมแห่งหน่ึงของเมือง
ทาคายาม่าเลยทีเดียว 



ถ่ายรูปทีท่ าการเมืองเก่า เป็นอาคารเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง ในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีท างานของขา้ราชการชั้นสูงดา้นการปกครอง เช่น การคลงั 

การเรียกเก็บภาษี ตลอดจนการบริหารจดัการป่าไม ้และใชเ้ป็นบา้นพกัอาศยัของอดีตท่านผูว้า่แห่งฮิดะ (เมืองทาคายาม่าในปัจจุบนั) ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1692 หรือในยคุสมยัของเอโดะ  

เดินทางสู่ นากาโน่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ถ่ายรูปคู่ ปราสาทมตัสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์และ

สวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงหาไดย้ากท่ีจะไดดู้ปราสาทแบบดั้งเดิมจริงๆ เพราะส่วนมากจะถูกท าลายในช่วงยคุหน่ึงมาก่อนเกือบทั้งนั้น 
เหลือไม่ก่ีท่ีเท่านั้นท่ีจะคงสภาพดั้งเดิมได ้ 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/


น าท่านสู่ โกเทมบะพรีเมยีมเอาท์เลต็ ชอ้ปป้ิงมอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนิยมประจ ำสถำนท่ีทอ่งเที่ยวรอบแนวภเูขำไฟฟจิู 

ภำยในมีรำ้นคำ้แบรนดเ์นมกวำ่ 210 รำ้น ศนูยอ์ำหำรอีก 23 แหง่ ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยภมูิทศันท์ำงธรรมชำติสวยๆ ทัง้ทะเลสำบ สวนดอกไม ้

และภเูขำไฟฟจิู 

ค า่ บริการอาหารค า่ บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 

หลงัรับประทานอาหารใหท่้านได ้ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ  เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณ

สวย (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Hotel JustOne Fuji หรือเทยีบเท่า 



Day 4 ลานสกฟูีจิเทน – ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว - เจดีย์ชุเรโตะ - ช้อปป้ิงชิบูย่า ชิบูย่าสกาย – โตเกยีวทาวเวอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ลานสกฟูีจเิทน เป็นสกีรีสอร์ตทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟจิู เป็นท าเลท่ีเยีย่มสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงัและทะเลสาบคาวากจิุอยู่

เบ้ืองล่าง คุณสามารถเล่นสกี สโนวบ์อร์ด ลากเล่ือนและเล่นหิมะไดท่ี้น่ี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

 

  



น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว  FUJINO EKI  เป็นตวัแทนของการส่งขอ้ความ

ไปถึงทุกคน ใหรั้บรู้ถึงผลกระทบจากภยัพิบติัแผน่ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายใน

มีหอ้งจดัแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดินไหวหอ้ง

แสดงเหตุการหลงัแผน่ดินไหว หอ้งจ าลองแผน่ดินไหว หอ้งอุทกภยั หอ้งเขาวงกตกระจก

โซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟจิู โซนความรู้ต่างๆ และโซนชอ้ปป้ิงสินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆเช่น

มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนู ยากนิิก ุ



เจดย์ีชูเรโตะ คือ เจดีย ์5 ชั้นซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา ถือ เป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเก็บภาพภูเขาไฟฟจิูคู่กบัเจดีย ์5 ชั้น

แบบญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งสวยงาม ตั้งอยูใ่นจงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่น 

ย่านชิบูย่า ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นแฟชัน่ มีแหล่งชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ร้านคา้ รวมทั้งช็อปของ

แบรนดด์งัอยูม่ากมาย นอกจากนั้นแลว้ก็ยงัมีร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงอยา่งครบครัน มีผูค้นทั้งชาวญ่ีปุ่นและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดิน
ขวกัไขวอ่ยูต่ลอดทั้งวนั 

ชิบูย่าสกาย จุดชมววิแห่งใหม่ในโตเกียวท่ีจะท าใหทุ้กคนไดต้ะลึงไปกบัววิเมืองโตเกียว 360 องศา และยงัสามารถมองเห็นหา้แยกชิบูยา่ (ไม่

รวมในรายการทวัร์สนใจกรุณาแจง้ในวนัจองเพ่ิม 599บ. เด็ก 3-5 ปี 299บ./ท่าน) 

โตเกยีวทาวเวอร์ แลนดม์าร์กอนัดบัหน่ึงตลอดกลางของเมืองโตเกียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง ดา้นบนของโตเกียวทาวเวอร์นั้นจะเป็นหอส่ง

สญัญาณโทรทศัน์และวทิย ุนอกจากน้ียงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวใหข้ึ้นไปชมววิดา้นบนแบบ 360 องศา 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหารตามอธัยาศัย 



พกั Tokyo Prince Hotel หรือเทยีบเท่า 

Day 5 วดันาริตะซัง ถนนโอโมเตะซันโดะ - เมืองโบราณลติเติล้เอโดะซาวาระ สะพานโทโยชิ - อุเอโนะ ตลาดอะเมะโยโกะ – 

ช้อปป้ิงชินจุก ุ

(หากตอ้งการซ้ือออ็ปชัน่มหาสนุกกรุณาแจง้ในวนัจองก่อนเตม็ โตเกียวดิสนีย ์– ชอ้ปป้ิงชินจุกุ เพิ่ม 3,990บ. เด็ก4-11

ปี 2,990บ./ท่าน พร้อมรถรับ-ส่ง 8.00-18.00 รวมตัว๋ Disney แลว้) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วดันาริตะซัง วดัพทุธขนาดใหญ่และไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในเมืองนาริตะไม่ไกลจากสนามบินนาริตะ จงัหวดัชิบะ Naritasan สร้างข้ึนในปี 

940 มีวตัถุมงคลหลกัซ่ึงเป็นรูปป้ันของเทพเจา้ในศาสนาพทุธ Fudo Myoo Kobo Daishi ผูก่้อตั้งนิกาย Shingon ภายในภาพคือเต่ามงคล ตอ้ง
โยนเงินเหรียญเขา้ไปบนตวัเต่าแลว้เงินไม่ตกลงน ้ านะ ถึงจะถือวา่โชคดี  



ถนนโอโมเตะซันโดะ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีตั้งแต่สินคา้แบรนดเ์นมหรูๆไปจนถึงหา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหารบรรยากาศดีๆ และคาเฟ่ตกแต่งเก๋ๆ 
อารมณ์ประมาณชิจูกขุองโตเกียวหรือสยามเมืองไทย ท่ีน่ีก็ยงัมีความร่มร่ืนจากตน้ไมท่ี้เรียงรายอยูต่ลอดสองฝ่ังถนนท่ีท่ีมีความยาวประมาณ 1 
กิโลเมตรในช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยไม่หยอก หรือจะเป็นส่วนเทศกาลคริสตม์าสน่ีก็จะมีการประดบัตน้ไมด้ว้ยไฟอยา่งงดงาม เรียกไดว้า่เป็น
ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีความหรูหราดูแพงตั้งแต่บรรยากาศไปจนสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีขายของแถบน้ี  



เมืองโบราณลติเติล้เอโดะซาวาระ เมืองซาวาระแห่งน้ี เคยเป็นยา่นการคา้เก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากๆ เป็นแหล่งขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ ในบท

กวเีก่าแก่ยงัมีค  ากล่าววา่ “มาดูเมืองซาวาระหากคุณตอ้งการเห็นเอโดะ” จุดท่องเท่ียวไฮไลทข์องเมืองอยูท่ี่ สะพาน Ja Ja Bridge หรือ สะพานโท



โยฮาชิ เป็นสะพานเก่าซ่ึงจะมีน ้ าไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดา้นคลา้ยน ้ าตก ตรงน้ีเป็นจุดแวะถ่ายรูปท่ีสวยจุดนึงเลย เป็นเหมือนแลนดม์าร์ค

ของซาวาระทีเดียว 

เดินทางสู่ ย่านอูเอโนะ น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดอะเมะโยโกะ 

พกั Tokyo Prince Hotel หรือเทยีบเท่า 

(หากตอ้งการเท่ียวโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวนัจองก่อนเตม็เพ่ิม 3,990 บ./ท่าน ,เด็ก 4-11 ปี 2,990บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง 8.00-18.00)

โตเกยีวดสินีย์แลนด์ เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600

ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น 



Pirates of the Caribbean       It's a small world  

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 

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


Stitch Encounter        The Happy Ride with Baymax 

Gadget's Go Coaster        Space Mountain  

ช้อปป้ิงชินจุก ุยา่นชุมชนชั้นแนวหนา้ของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่วา่จะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงข้ึนช่ือในโตเกียว แหล่งรวมชอ้ปป้ิง

มอลลข์นาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินด่ืมและร้านอาหาร

หลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือ เมืองชินจูกยุงัคงเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิง การเปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงในนั้นก็คือการถือก าเนิด
ของ "Disney FLAGSHIP TOKYO" แฟลก็ชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น  

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


เทีย่ง/ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหารคามอธัยาศัย 

Day 6 วดัอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี – ชิซูโอกะ ขึน้รถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น สถานีคาเคงาวะ - 
หมู่บ้านเทพนิยายนุคุโมริ - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ เสาโทริอกิลางน า้ – นาโกย่า ช้อปป้ิงออิอนมอลล์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วดัอาซากสุะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปหา้มพลาดของคนท่ีมาเท่ียวยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกนั

จนติดปากวา่วดัอาซากสุะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดัก็เป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากสุะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  



ถนนนากามเิสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัวา่ ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะวา่สายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายน้ี

รับรองวา่ถา้จะเดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากสุะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถวิง่เขา้สู่พ้ืนท่ี
ภายในของวดันัน่แหล่ะค่ะเน่ืองจากวดัอาซากุสะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าใหถ้นนเสน้น้ีเป็นถนนเสน้ท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

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    

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

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


เดินทางสู่ ชิซูโอกะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) น าท่าน ขึน้รถไฟความเร็วสูงชินคนัเซ็น สู่ สถานีคาเคงาวะ 

  



หมู่บ้านเทพนิยายนุคุโมริ ออกแบบโดย ซาซากิ ชิเงโยชิ หมู่บา้นแห่งน้ีมีความหมายวา่ ป่าแห่งความอบอุ่น ใหค้วามรู้สึกใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ 

ราวกบัอยูใ่นเทพนิยายของยโุรป หลายคนมีความเห็นตรงกนัวา่ มีคลา้ยคลึงกบัหมู่บา้นของโทโทโร่ อนิเมชัน่เร่ืองดงัจากจิบลิสตูดิโอ ใน

บรรยากาศอนัแสนน่ารักอบอุ่น ท่ีหมู่บา้น  Nukumori no Mori มีร้านคา้มากมาย รวมไปถึง ร้านคาเฟ่ ร้านขนมเคก้ ร้านอาหาร แกลเลอร่ี 
พิพิธภณัฑ ์และร้านขายของท่ีระลึก ท่ีสามารถเท่ียวเล่นกนัไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 



ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ ตั้งอยูใ่นเมืองฮามามทัซึ ท่ีอยูร่ะหวา่งเมืองโตเกียวและเมืองนาโกยา ในจงัหวดัชิซุโอกะ ทะเลสาปแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ี

มีการจบัปลาไหลไดม้ากเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่น ชมพระอาทิตยต์กลงระหวา่ง เสาโทริอกิลางน า้ 

เดินทางสู่ นาโกย่า ช้อปป้ิงอิออนมอลล์ เป็นศูนยก์ารคา้ยอดฮิตท่ีมีสาขามากมายทั่วญ่ีปุ่น นอกจากจะจัดจ าหน่ายสินคา้ทุกประเภท เช่น 
ของใชใ้นชีวิตประจ าวนั เคร่ืองส าอาง แฟชั่น และสัตวเ์ล้ียงแลว้ ยงัมีส่ิงบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ให้ได้เพลิดเพลินกนัอีกด้วย 
ภายในสว่าง ทางเดินกวา้ง และเพดานสูง ท าให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย พ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีผงัการจัดร้านดีเดินได้สะดวกสบาย ซ้ือหา
สินคา้สุดฮิตไดท้ันใจ AEON MALL ตอบสนองความตอ้งการในการชอปปิงท่ีหลากหลาย เหมาะกับผูค้นทุกเพศทุกวยั หากไปท่ี 
AEON MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุกกับการชอปปิงและสัมผสัวิถีชีวิตแบบญ่ีปุ่นด้วย 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหารตามอธัยาศัย  

พกั Hotel Route Inn Tokoname Ekimae หรือเทยีบเท่า 

 

  



Day 7 ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งนั้นทุกท่านยงัสามารถ ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รี เลือกซ้ือของฝาก ของ

ท่ีระลึกได ้ภายในสนามบิน 

11.00 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน การบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 645 

15.40 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

26 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66 
(ปีใหม่) 

69,977.- 67,977.- 14,977.- 

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 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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