
 

 
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25729(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมล์กบักลุม่ Star 
Alliances” 

 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

01 – 06 เมษำยน 2566 65,900.- บำท 
 

 

วนัทีห่น่ึง สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ ฯ – สนำมบนิฮำเนดะ ( 22.45 – 06.55 ) 

2000 พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิชัน้ระหวำ่งประเทศขำออก (ช ัน้ 4) 

พบกบัเจำ้หน้ำทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 
  *** หมำยเหต ุ: เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบรกิำรกอ่นเวลำเครือ่งออก 60 นำท ีและไมม่ี

ประกำศเตือนผูโ้ดยสำรขึน้เครือ่ง ดงันัน้ผูโ้ดยสำร จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึน้
เครือ่งกอ่นเวลำเครือ่งออกอยำ่งน้อย 45 นำท ี*** 

 2245 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 
682 

  มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่ง 
 
 

 

วนั
ที ่

ก ำหนดกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรม 

1 
สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ ฯ – สนำมบนิ
ฮำเนดะ 
( 22.45 – 06.55 ) 

  ✈  

2 

วดัโคโตคอุนิ – โยโกฮำมำ่ – พพิธิภณัฑ์รำเมง 
– มนิำโตะมไิร – นั่งกระเชำ้ลอยฟ้ำโยโกฮำมำ่ 
– ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม 
เอำท์เล็ท 

- 



HOTEL 
+ KANI 

MATSUZON
O HOTEL OR 
SIMILAR  

 

3 
เจดีย์แดงชูเรโตะ – พพิธิภณัฑ์หมูบ่ำ้นอยิำชิ
โนซำโตะ – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชบิยูำ่ 

  

SHINJUKU 
PRINCE 
HOTEL OR 
SIMILAR 

4 
คำวำโกเอะ – วดัคติำอนิ – ถนนครุำซคึรุ ิ– 
โตเกียว – 
สวนอเุอโนะ (จุดชมซำกุระ) – ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ

  


NABEZO 
+ SOFT 
DRINK

SHINJUKU 
PRINCE 
HOTEL OR 
SIMILAR 

5 

ตลำดปลำซกึจิ ิ– วดัอำซะกุซำ่ – ถนนนำคำมิ
เสะ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จดุถำ่ยรูป) – 
แมน่ ้ำสมุดิะ (จุดชมซำกรุะ) – นั่งเรือลอ่ง
แมน่ ้ำสมุดิะ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ – สนำมบนิ
ฮำเนดะ 

 
    

6 
สนำมบนิฮำเนดะ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ
กรุงเทพฯ 
( 00.20 – 04.50 ) 

✈    



 

วนัทีส่อง วดัโคโตคอุนิ – โยโกฮำมำ่ – พพิธิภณัฑ์รำเมง – มนิำโตะมไิร – นั่งกระเชำ้ลอยฟ้ำโยโกฮำมำ่ – 
ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ พรีเมีย่ม 
เอำท์เล็ท 

0655 ถงึ สนำมบนิฮำเนดะ ประเทศญีปุ่่ น ดนิแดนอำทติย์อทุยั (เวลำทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวำ่ประเทศ

ไทย 2 ช ั่วโมง) 
 ผำ่นพธิีศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภำระ 

   

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “คำมำคุระ” (Kamakura) เป็นเมืองที่อยู่ติดกบัทะเลซึ่งอยู่ไม่
ไกลจำกโตเกียว ให้ท่ำนได้นมสักำร “พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งวดัโคโตคุอิน” (Great 
Buddha of Kamakura) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองคำมำคุระ มีควำมสูงถึง 13.5 
เมตร และมีน ้ำหนกั 95 ตนั เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในญี่ปุ่ น รองจำก
หลวงพ่อโตแห่งวดัโทไดจิ เมืองนำรำ เดิมทีองค์พระใหญ่ไดบุทสึจะประดิษฐำนอยู่
ภำยในอำคำรวดั แต่เมือ่ประมำณศตวรรษที ่14 และ 15 อำคำรของวดัหลำยสว่นได้
ถูกพำยุไต้ฝุ่ นท ำลำยลงเลยท ำให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ต ั้งอยู่โดยไม่ได้สร้ำงอำคำร
ขึ้นมำครอบใหม่ อิสระให้ท่ำนได้สมัผสัถึงควำมยิ่งใหญ่และควำมอลงักำรของ
พระพุทธรูปองค์ใหญน้ี่ ซึง่ถือไดว้ำ่เป็นแลนด์มำร์คของเมอืงคำมำครุะและของประเทศ
ญีปุ่่ นเลยก็วำ่ได ้

จำกนั้นพำทำ่นเดนิทำงสู ่“โยโกฮำมำ่” (Yogohama) เป็นเมืองทำ่ทีต่ ัง้อยูบ่ริเวณอำ่ว
โตเกียว ซึง่ทำงตอนใตข้องกรุงโตเกียวถือวำ่เป็นเมืองทำ่ขนำดใหญแ่ละส ำคญัทีส่ดุของ
ประเทศญี่ปุ่ น เน่ืองจำกเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรม กำรค้ำ และกำรคมนำคมของ
ประเทศมำต ัง้แตแ่รกเริม่กำรตอ่ต ัง้ประเทศ ดงันัน้โยโกฮำมำ่จงึเป็นเมอืงทีเ่ป่ียมไปดว้ย
มนต์เสน่ห์ของวฒันธรรมญีปุ่่ นเกำ่แกท่ีผ่สมผสำนกบัควำมทนัสมยัเขำ้กนัไดอ้ยำ่งลงตวั 
กอ่ใหเ้กดิสถำนทีท่อ่งเทีย่วโยโกฮำมำ่ทีน่่ำสนใจมำกมำย 

จำกนั้นน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“พิพธิภณัฑ์รำเมง” (Yokohama Ramen Museum) เรียก
ได้ว่ำเป็นพิพิธภณัฑ์ที่คนรกัรำเมงพลำดไม่ได้ เพรำะมีกำรจดัแสดงท ัง้ประวตัิควำม
เป็นมำแบบครบครนัของรำเมงในญี่ปุ่ น มีกำรรวบรวมเอำที่สุดของร้ำนรำเมงทุก
สำรทศิในญีปุ่่ นมำกถงึ 9 รำ้นดว้ยกนั เน่ืองจำกมกีำรจ ำลองเอำบรรยำกำศรำ้นรำเมงยคุ
โบรำณมำใหเ้รำได้นั่งชิมไปอนิไปอีกต่ำงหำก โดยจะมีกำรจดับรรยำกำศจ ำลองของ
ถนนและอำคำรบำ้นเรือ่งของชิตำมำชิ (Shitamachi) เมืองเกำ่ของโตเกียว ซึง่ขึน้ชื่อ
วำ่เป็นเมืองแหง่รำเมง อสิระใหท้ำ่นไดเ้ลือกชมและชิมรำเม็งสูตรตำ่ง ๆ ทีส่ง่กลิน่หอม
เยำ้ยวนใหท้ำ่นลิม้รสกนัมำกมำย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 



 

หลงัอำหำรกลำงวนัพำท่ำนเปลี่ยนบรรยำกำศไป “นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ” (Yokohama 
Air Cabin) ในเมืองแห่งแรกของญี่ปุ่ น เชื่อมระหว่ำง Sakuragicho Station และ 
Unga Park Station ของโยโกฮำมำ่ ใหท้ำ่นไดน้ ั่งกระเช้ำเหนือน ้ำชมววิเมืองกนัได้
แบบพำโนรำมำ เห็นชิงช้ำสวรรค์และเมืองโดยรอบ นอกจำกน้ียงัเดินทำงสะดวก อยู่
ใกล้ที่ เที่ยวน่ำแวะอีกหลำยแห่งและให้ท่ำนได้เที่ยวชม “มินำโตะ มิไร 21” 
(Minatomirai 21) ศูนย์ควำมเจริญแห่งใหม่ที่ต ัง้อยู่ตรงใจกลำงแหล่งท่องเที่ยวใน
เมืองโยโกฮำม่ำและเป็นสถำนที่ส ำคญัที่ท่ำนสำมำรถพบกบัสถำนที่ที่ท ัง้ทนัสมยัและ
เก่ำแก่ไดใ้นทีเ่ดียวพื้นทีท่ำ่เรือจะหนัหน้ำออกจำกเมืองโยโกฮำมำ่และมีถนนทีเ่ต็มไป
ด้วยตึกระฟ้ำพ้ืนทีส่วนสนุกสถำปตัยกรรมโบรำณและเรือลอยขึน้ลงบนผิวน ้ำทีท่ำ่เรือ
ใกล้ๆ กนัรบัรองวำ่นกัทอ่งเทีย่วทีม่ำทีน่ี่จะมชีว่งเวลำทีน่่ำจดจ ำกลบัไปอยำ่งแน่นอน 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” (Gotemba Premium 
Outlets) เรียกไดว้ำ่เป็นเอำท์เล็ททีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเพรำะของเยอะมำก ๆ ท ัง้แบรนด์
ในประเทศและแบรนด์ต่ำงประเทศก็มีครบหมดทุกอย่ำงบริเวณที่ต ัง้จะเป็นทำงผ่ำน
ส ำหรบักำรไปเที่ยวภูเขำไฟฟูจิและทะเลสำบฮำโกเน่ถือว่ำมีของช็อปป้ิงเพียบแถม
บรรยำกำศยงัดีงำมอกีดว้ย ภำยในจะมรีำ้นคำ้กวำ่ 200 รำ้นและศูนย์อำหำร ใหท้ำ่นได้
อิ ส ร ะ ก ั บ ก ำ ร เ ลื อ ก ซื้ อ เ ลื อ ก ช ม สิ น ค้ ำ ที่ ไ ด้ ร ว บ ร ว ม ก ว่ ำ  1 6 5 
แบรนด์ดงัไมว่ำ่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, 
Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมำกมำย หมวดสนิคำ้ Intimate 
Apparel ได้แก่  Kid Blue และ  Triumph หมวดสินค้ำ  Home Fashion ได้แก่  
Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจำกน้ียงัมีหมวด
สนิคำ้อืน่ ๆ อยำ่งรองเทำ้ กระเป๋ำเสือ้ผำ้เด็กซึง่ของทกุชิน้เป็นสนิคำ้ของแทแ้ละรำคำถูก
กวำ่ในหำ้งสรรพสนิคำ้ถอืเป็นสวรรค์แหง่กำรช้อปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพำะ อสิระให้
ทำ่นไดช้อ้ปป้ิงกนัตำมอธัยำศยั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 
พรอ้มเสิร์ฟทำ่นด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขำปูยกัษ์” ใหท้ำ่นได้ลิ้มรสปูที่มีรสชำติอร่อย
และมเีน้ือนุ่มน่ำรบัประทำน ใหท้ำ่นไดอ้ิม่อรอ่ยจุใจ 

ทีพ่กั : MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
หลงัอำหำรไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ” เพื่อสุขภำพ / “ออน
เซ็น” (Onsen) น ้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่ นให้ท่ำนได้พกัผ่อนอย่ำงเต็มอิ่ม ซึ่งชำวญี่ปุ่ นเชื่อว่ำ
น ้ำแรธ่รรมชำตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั่ง 
 
 



 
 
 
 
 

 
วนัทีส่ำม เจดีย์แดงชูเรโตะ – พพิธิภณัฑ์หมูบ่ำ้นอยิำชิโนซำโตะ – โตเกียว – ช้อปป้ิงชิบูยำ่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 

พำทำ่นเดนิทำงสู ่“เจดีย์แดงชูเรโตะ” (Chureito Pagoda) (จุดชมซำกุระ) เป็นเจดีย์
หำ้ช ัน้บนเนินเขำทีส่ำมำรถมองเห็นเมืองฟูจโิยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขำไฟ
ฟูจิในระยะไกลได้อย่ำงชดัเจนและงดงำม เจดีย์น้ีต ัง้อยู่บนศำลเจ้ำอำรำคุระเซนเกน 
(Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสรำ้งขึ้นเพื่อระลึกถึงสนัติภำพปี ค.ศ. 1963 ซึ่ง
จำกตวัอำคำรหลกัของศำลเจ้ำต้องขึ้นบนัไดไปเกือบ 400 ข ัน้ โดยนกัทอ่งเทีย่วจะได้
ชมทศันียภำพอนัสวยงำมของภูเขำไฟฟูจิร่วมกบัเจดีย์ห้ำช ั้น อิสระให้ท่ำนได้หำมุม
ถูกใจเก็บภำพตำมอธัยำศยั 

จำกนัน้พำทำ่นเดนิทำงสู ่“พพิธิภณัฑ์หมูบ่ำ้นอยิำชโินซำโตะ” (Iyashi no Sato) ต ัง้อยู่
ในพื้นทีท่ีเ่คยเป็นหมูบ่ำ้นเกษตรกรรมบนชำยฝั่ งทศิตะวนัตกของทะเลสำบไซโกะ ซึ่ง
ถูกพำยุไต้ฝุ่ นพดัถล่มในปี ค.ศ. 1966 จนกระท ัง้ต่อมำอีก 40 ปีได้รบักำรบูรณะขึ้น
ใหมใ่หเ้ป็นแบบด ัง้เดมิ และเปิดเป็นพิพธิภณัฑ์กลำงแจง้ใหป้ระชำชนได้เขำ้ชมศกึษำ
เรียนรู้เกี่ยวกบัวฒันธรรม ลองและซื้อสินค้ำหตัถกรรมแบบด ั้งเดิม ภำยในหมู่บ้ำน
ประกอบด้วยบำ้นกวำ่ 20 หลงัคำเรือนทีไ่ด้รบักำรดดัแปลงใหเ้ป็นรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร 
พพิธิภณัฑ์ และแกลเลอรึ ่ซึง่แตล่ะหลงัก็จะมคีวำมเชีย่วชำญในงำนฝีมอืด ัง้เดมิทีต่ำ่งกนั 
เช่น เครือ่งปั้นดนิเผำ ธูป และผำ้ทอ หรืออำจเขำ้รว่มทดลองผลติกระดำยวำชิ ถำ่นชำร์
โคล และบะหมี ่โซบะดว้ยตนเอง สว่นของพพิธิภณัฑ์ในบำ้น ไดแ้ก ่บำ้นวำตำนำเบะ ที่
จดัแสดงเกีย่วกบัชีวติประจ ำวนัของเกษตรกรทีเ่คยใช้ชีวติอยูใ่นแถบน้ี พพิธิภณัฑ์กำร
กดัเซำะและกำรควบคุมตะกอนทีอ่ธบิำยถงึสำเหตุของกำรเกดิดนิถลม่ทีท่ ำลำยหมู่บำ้น 
และเทคนิคกำรใช้ป้องกนัภยัพิบตัิ ส่วนบ้ำนที่เหลือจะเป็นอำร์ตแกลเลอรี่แสดงงำน
ศิ ล ป ะ ท้ อ ง ถิ่ น  ร้ ำ น ผ ลิ ต  แ ล ะ ส ตู ดิ โ อ ถ่ ำ ย ภ ำ พ บุ ค ค ล 
และท่ำนยงัสำมำรถ “สวมชุดกิโมโน” , “ชุดนักรบซำมูไร” ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก 
นอกจำกน้ียงัมีร้ำนอำหำรต ั้งอยู่รอบ ๆ หมู่บ้ำนอีกด้วย (รำคำไม่รวมค่ำชุดกิโมโน
ประมำณ 2,000 เยน) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 



 

หลงัอำหำรกลำงวนัน ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครโตเกียว” (Tokyo) เมืองหลวงของ
ประเทศญีปุ่่ น ต ัง้อยูใ่นภมูภิำคคนัโต มนีกัทอ่งจ ำนวนไมน้่อยทีต่อ้งกำรเดนิทำงมำยงัจดุ
ศูนย์กลำงของดนิแดนอำทติย์อุทยัแหง่น้ี ซึง่โตเกียวไดชื้่อวำ่เป็นมหำนครทีผ่สมผสำน
ควำมหลำกหลำยของวฒันธรรมอนัเฉพำะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชั่นช ัน้แนวหน้ำและ
เทคโนโลยีอนัทนัสมยั … เพื่อพำทำ่นเดินทำงสู ่“ย่ำนชิบูย่ำ” (Shibuya) แหล่งช้อปป้ิง
สตรีททีย่ิง่ใหญส่ดุๆในโตเกียว รำยลอ้มไปดว้ยหำ้งสรรพสนิคำ้ตำ่ง ๆ และรำ้นคำ้อกีนบั
พนั ซึง่มีหำ้ง SHIBUYA 109 ทีร่วบรวมรำ้นคำ้แฟชั่นไวม้ำกมำย รวมท ัง้มรีูปปั้นฮำจิ
โกะ หรือเจำ้หมำแสนซือ่สตัย์ฮำจทิีเ่ฝ้ำรอคอยเจ้ำนำยหน้ำสถำนีชิบูยำ่ตรำบจนวนัตำย
ของมนั และใหท้่ำนได้เดินเล่นช้อปป้ิงไปกบัหำ้ง SHIBUYA HIKARIE เป็นอำคำร
ใหมท่ีส่รำ้งทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึง่อยูท่ำงตะวนัออก
ของสถำนีรถไฟชิบูย่ำ เป็นอำคำรสูง 34 ชั้นโดยมีร้ำนค้ำ กว่ำ 200 จุดและรวมเอำ
แฟชั่นตำ่ง ๆ จำกทกุมมุโลกมำไวท้ีน่ี่ 

หรือ ทำ่นจะเลือกขึน้ไปชมววิบนตกึ “ชิบูยำ่ สกำย” (Shibuya Sky) เป็นจุดชมววิแหง่
ใหม่ของโตเกียวที่ ชิบูย่ำ สแครมเบิ้ล สแควร์ (Shibuya Scramble Square) และ
เป็นตึกทีสู่งทีสุ่ดของยำ่นชิบูยำ่อีกดว้ย ทำ่นสำมำรถชมววิของโตเกียวไดอ้ยำ่งอลงักำร
แบบ 360 องศำ พรอ้มดว้ยเทคโนโลยีล ำ้ ๆ ซึง่ถำ้อำกำศดีก็จะสำมำรถมองเห็นภเูขำไฟ
ฟูจไิดอ้กีดว้ย ภำยในอำคำรเนืองแน่นไปดว้ยรำ้นรวงตำ่ง ๆ กวำ่ 200 รำ้น ท ัง้รำ้นขำย
สินค้ำแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้ำน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค ร้ำนหนงัสือ คำเฟ่ 
รำ้นอำหำร รวมถึงแกลเลอรี่ และอำคำรส ำนกังำน เรียกว่ำครบครนัแถมทนัสมยัแบบ
สดุ ๆ (รำคำจุดชมววิ 2,000 เยน) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (5) 

ทีพ่กั : SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
 

วนัทีส่ี ่ คำวำโกเอะ – วดัคติำอนิ – ถนนคุรำซึคุริ – โตเกียว – สวนอุเอโนะ (จุดชมซำกุระ) – ช้อปป้ิง
ชินจูกุ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

 



น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“เมืองคำวำโกเอะ” เป็นยำ่นทีม่เีสน่ห์และมคีวำมเป็นเอกลกัษณ์มำก ๆ 
ทีเ่ต็มไปด้วยบำ้นเรือนสไตล์สมยัเอโดะตลอดแนวยำวสองข้ำงทำง บำงอำคำรก็มีอำยุ
เก่ำแก่และยงัคงควำมด ั้งเดิมมำจนถึงปัจจุบนัก็มี ท ำให้ย่ำนน้ีมีฉำยำ Koedo 
Kawagoe หรือแปลไดว้ำ่ลติเติล้เอโดะ (Little Edo) โดยค ำวำ่ “Kura” แปลวำ่ โกดงั 
จงึเป็นทีม่ำของชือ่ถนน Kurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนิยมเดนิเทีย่วชมตกึรำมบำ้นชอ่ง
และสถำปตัยกรรมของเมอืงน้ีนั่นเอง 

จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู ่“วดัคติำอนิ” (Kitain Temple) เป็นวดัเก่ำแก่มำกทีสุ่ดแหง่
หน่ึงของเมืองคำวำโกะเอะ ที่เคยเป็นวดัหลกัของนิกำยเทนไดในภูมิภำคคนัโต 
เน่ืองมำจำกกำรทีใ่นสมยัเอโดะนัน้ ทำ่นโชกุนไดเ้ลือ่มใสศรทัธำเจำ้อำวำสของวดัแหง่น้ี 
ประวตัิควำมเป็นมำของวดัแห่งน้ีเริ่มมำจำกกำรถูกสร้ำงขึ้นต ั้งแต่ปี ค.ศ. 830 แต่
อำคำรบำงสว่นของวดัไดถู้กท ำลำยลงภำยหลงั จะยงัมคีงเหลือไวเ้พียงสว่นของปรำสำท
เอโดะ Edo Castle ไฮไลท์ของวดัแห่งน้ีก็คือกำรที่มีรูปปั้นจ ำนวนมำกถึง 540 รูป 
โดยแตล่ะรูปก็จะมกีำรแสดงสหีน้ำทำ่ทำงอำรมณ์ทีแ่ตง่ตำ่งกนัไป 

จำกนั้นน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“ย่ำนคุระซคึรุิ” (Kurazukuri) ยำ่นเมืองเกำ่ต ัง้แตส่มยัเอโดะ 
ในย่ำนน้ีมีอำคำรประวตัิศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 400 ปี เรียงรำยอยู่สองข้ำงถนน และ
บริเวณของหอระฆงั Toki no kane ที่ได้รบัเลือกให้เป็นเขตอำคำรโบรำณสถำนที่
ได้รบักำรอนุรกัษ์และอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองคำวำโกเอะ แม้แต่รำ้น
สตำร์บคัส์ก็ต ัง้อยูใ่นอำคำรกนัไฟเชน่เดียวกนั 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัน ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครโตเกียว” เพื่อพำท่ำนเดินทำงไปยงั 
“สวนอุเอโนะ” (Ueno Park) หรือชื่อเต็ม อุเอโนะอนชิ (Ueno Onshi Koen) (จุด
ชมซำกุระ) คือสวนสำธำรณะแหง่แรกในญีปุ่่ น ต ัง้อยู่ในเขตไทโต โตเกียว โดยไดร้บั
กำรขึ้นทะเบียนเป็นสวนสำธำรณะแห่งแรกของญี่ปุ่ นโดยรฐับำลในปี ค.ศ. 1873 
ภำยในพื้นที่กว้ำงประมำณ 530,000 ตำรำงเมตร โดยสวนอุเอโนะนั้นยงัเป็นจุดชม
ซำกุระทีข่ึน้ชือ่อกีดว้ย เมือ่เขำ้สูฤ่ดูใบไมผ้ลจิงึคกึคกัไปดว้ยผูค้นทีเ่ดนิทำงมำชมซำกุระ
กนัอยำ่งมำกมำย 

จำกนั้นพำทำ่นเดนิทำงสู ่“ย่ำนชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงทีส่องแหง่นคร” ยำ่นควำมเจรญิ
อนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปจัจุบนั ทำ่นจะได้พบกบัหำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นขำยของ
เป็นพนั ๆ รำ้น และรำ้นรอ้ยเยน ซึง่จะมผีูค้นนบัหมืน่เดนิกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบ
ยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่ำนอิสระและเพลิดเพลินกบักำรช้อปป้ิงสินค้ำมำกมำยท ั้ง
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซำนริโอช็อป หรือสนิคำ้ทีจ่ะเอำใจคุณผูห้ญงิด้วย กระเป๋ำรองเทำ้ เสื้อผ้ำ แบรนด์เนม 
เสื้อผ้ำแฟชั่นส ำหรบัวยัรุ่น เครื่องส ำอำงยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่ำจะเป็น  KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ ๆ อกีมำกมำย 



ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร (8) บริกำรทำ่นดว้ย ชำบู ชำบูสไตล์ญีปุ่่ น มีน ้ำซุป
น ้ำใสแบบซอสสไตล์ญีปุ่่ น เสร์ิฟพรอ้มเน้ือหมูสไลด์แซมมนัหรือเน้ือววั มีผกัสดตำ่ง ๆ 
อ ำ ทิ เ ช่ น 
เห็ดเข็มทอง ต้นหอม กะหล ่ำปลี ให้ท่ำนเลือกส ั่งรบัประทำนได้อย่ำงจุใจ เสิร์ฟพรอ้ม
ขำ้วสวยและน ้ำจิม้ชำบู ชำบูขนำนแท ้ๆ พรอ้มท ัง้เครือ่งดืม่ซอฟดริง้ค์ไมอ่ ัน้ 

ทีพ่กั : SHINJUKU PRINCE HOTEL 
หรือเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีห่ำ้ ตลำดปลำซกึจิ ิ– วดัอำซะกุซำ่ – ถนนนำคำมเิสะ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถำ่ยรูป) – 

แมน่ ้ำสมุดิะ (จุดชมซำกรุะ) – 
นั่งเรือลอ่งแมน่ ้ำสมุดิะ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ – สนำมบนิฮำเนดะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“ตลำดปลำซกึจิ”ิ เป็นตลำดปลำทีม่ีชื่อเสียงมำกทีสุ่ดของญีปุ่่ น ภำยใน
ตลำดแบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ ่ๆ คือสว่นภำยนอกซึ่งมีรำ้นคำ้ปลีกและรำ้นอำหำรต ัง้
เรียงรำยเป็นจ ำนวนมำก และสว่นภำยในซึง่เป็นบรเิวณทีร่ำ้นคำ้สง่ใช้เจรจำธุรกจิและ
เป็นจุดทีม่ีกำรประมูลปลำทูน่ำทีม่ีชื่อเสียง อร่อยกบัอำหำรทะเลอืน่ ๆ จำกท ั่วทุกทะเล
ของญี่ปุ่ น อิสระให้ท่ำนได้เลือกซื้อและชมข้ำวของเครื่องใช้เครื่องครวัมำกมำยและ
ผลติภณัฑ์อำหำรทะเล 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“วดัอำซะกุซำ่คนันอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ 
วดัเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำวดัโคมแดงเป็นหน่ึงในวดัที่
เกำ่แกแ่ละเป็นทีนิ่ยมมำกทีสุ่ดวดัหน่ึงของเมืองโตเกียวถูกสรำ้งขึน้เสร็จเมือ่ประมำณปี 
ค.ศ. 645 เชิญท่ำนกรำบนมสักำรขอพรจำกองค์เจ้ำแม่กวนอิมที่เป็นทองสมัฤทธิม์ี
ขนำดเล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร พรอ้มถำ่ยภำพควำมประทบัใจกบัโคมไฟขนำดยกัษ์ที่
มีขนำดใหญท่ีสุ่ดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดนิที่ “ถนนนำคำมเิซะ” เป็นถนน
ยำวเข้ำสู่พื้นที่ภำยในว ัดที่จะเต็มไปด้วย
ร้ำนค้ำมำกมำยท่ำนจะได้ชมและซื้อสินค้ำ
ของฝำกของที่ระลึกที่เป็นสินค้ำพื้นเมือง 
Made In Japan แท้  ๆ  รวมท ั้งข้ ำวของ
เครื่องใช้คุณภำพดีมำกมำย อำทิ ร่ม หมวก 
รองเทำ้ กระเป๋ำ เสื้อผ้ำ เป็นต้น หรือจะเลือก
ชมิขนมอรอ่ยสไตล์ญีปุ่่ นตำมอธัยำศยั 

จำกนัน้น ำทกุทำ่นเดนิถำ่ยรูปคูก่บัแลนด์มำร์ก
แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ำสุมิดะ 
“หอคอยโตเกียว  สกำยทรี ”(Tokyo Sky 
tree) หอส่งสญัญำณโทรคมนำคมที่สูงที่สุด
ในโลก ต ัง้อยู่ไมไ่กลจำกวดัอำซะกุซ่ำมำกนกัโดยหอน้ีมีควำมสูง 634 เมตร โตเกียว



สกำยทรีถูกแบง่เป็นสองช ัน้โดยชัน้แรกสูง 350 เมตร และช ัน้บนสูง 450 เมตรเป็นจุด
ชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเน่ืองจำกสำมำรถชมวิวได้รอบทิศ  360 องศำ
โดยได้รบักำรยอมรบัให้โตเกียวสกำยทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ นให้ท่ำนได้ชมวิว
ทวิทศัน์ทีง่ดงำมเกินบรรยำย อีกท ัง้ยงัมีทีก่นิเทีย่วช็อปป้ิงอยู่ภำยในตกึแหง่น้ีครบครนั 
รวมท ัง้ยงัมอีควอเรียมอยูใ่นนัน้อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (10) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัพำทำ่นเดนิทำงสู ่ “แมน่ ้ำสุมดิะ” (Sumida River) (จุดชมซำกุระ) 
ใหท้ำ่นไดช้มซำกุระสชีมพูทีก่ ำลงัผลบิำนสะพร ั่งอยำ่งงดงำมบรเิวณรมิแมน่ ้ำสมุดิะ เป็น
อีกหน่ึงจุดยอดนิยมในกำรชมซำกุระสวย ๆ ทีเ่รียงรำยเลียบไปตำมฝั่งแมน่ ้ำ ซึ่งอยูไ่ม่
ไกลจำกวดัอำซะกุซำ่คนันอน อีกท ัง้บรเิวณสวนสุมดิะสำมำรถมองเห็นหอคอยโตเกียว
สกำยทรีไดอ้กีดว้ย และใหท้ำ่นเปลีย่นบรรยำกำศไป “นั่งเรอืลอ่งแมน่ ้ำสมุดิะ” จำกอำซะ
กุซำ่ ไปยงั เกำะโอไดบะ 

จำกนั้นพำทำ่นเดินทำงสู ่“โอไดบะ” (Odaiba) เกำะมหศัจรรย์แหง่โตเกียวทีเ่กิดจำก
กำรถมทะเลดว้ยขยะ แหลง่รวมเทคโนโลยลี ำ้ยุคและทนัสมยั เป็นเกำะทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
วสิยัทศัน์และศกัยภำพของชำวญีปุ่่ นทีส่ำมำรถสรำ้งสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มำ 
ใหท้ำ่นไดด้ืม่ด ่ำกบักำรนั่งกนิลมชมววิบนชิงช้ำสวรรค์ (ferris wheel) ทีใ่หญท่ีสุ่ดใน
ญีปุ่่ น ตืน่ตำกบัสสีนัของแสงไฟทีป่ระดบัประดำ ทำ่นสำมำรถลองสมัผสับรรยำกำศของ
อ่ำวโตเกียวที่มีสะพำนเรนโบว์  (Rainbow  Bridge) พำดผ่ำน และมีแสงสีของ
กรุงโตเกียวยำมค ำ่คืนเป็นฉำกหลงั รวมท ัง้เทพีเสรีภำพเวอร์ช ั่นญีปุ่่ นยืนถือคบเพลงิอยู่
ริมอำ่ว หรือ ทำ่นจะเลือกช้อปป้ิงที ่“ห้ำงสรรพสนิคำ้ไดเวอร์ซิตี้โตเกียว” (Diver City 
Tokyo Plaza) ทีถู่กสรำ้งขึน้มำเพื่อดงึดูดนกัทอ่งเทีย่วภำยใตค้อนเซ็ปท์ Theatrical 
City Space เป็นแหลง่ช้อปป้ิงขนำดใหญท่ีม่ีรำ้นคำ้ตำ่ง ๆ มำรวมตวักนัถงึ 154 รำ้น 
อำท ิUniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ และสิง่ที่
ไม่ควรพลำดคือกำรถ่ำยรูปคู่กบัเจ้ำหุ่นยนต์กนัด ั้มยกัษ์ที่หน้ำห้ำงซึ่งเพิ่งมีกำร
เปลีย่นเป็นรุน่ใหมเ่มือ่ปลำยปีทีผ่ำ่นมำ RX-0 Unicorn Gundam ตวัสงูกวำ่ 20 เมตร 
อีกท ัง้ยงัมียูนิคอร์นปรบัเปลีย่นโหมดของใบหน้ำได ้ท ัง้ตวัหุน่ยนต์เรืองแสงไดม้ำกกวำ่ 
50 จุด เชน่ บรเิวณไหล ่สะโพก หน้ำอก เป็นตน้ โดย Unicorn Gundam ตวัลำ่สดุทีม่ี
โชว์แสง สี เสียง และขยบัเกรำะ เปิดเขำ กนัเป็นเวลำอีกดว้ย (ไมร่วมคำ่ชิงชำ้สวรรค์ , 
ค่ำเข้ำชมและเครื่องเลน่ตำ่ง ๆ) และใหท้ำ่นได้ช้อปป้ิงที ่“หำ้งสรรพสนิคำ้วีนสัฟอร์ต” 
(Venus Fort) ต ัง้อยู่ที่ย่ำนโอไดบะ ภำยในห้ำงมีรำ้นค้ำกว่ำ 100 รำ้น ไม่ว่ำจะเป็น
เสื้อผ้ำแฟชั่น เสื้อออกก ำลงักำย เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ร้ำนกำแฟ 
ร้ำนอำหำร ฯลฯ โดยที่น่ีมีคอนเซ็ปต์ของช้อปป้ิงมอลล์สไตล์เวนิช โดยจะเน้นกำร
ออกแบบและตกแตง่ใหเ้ป็นแบบเวนิชแท้ ๆ สว่นหลงัคำเป็นรูปทอ้งฟ้ำก็จะเปลีย่นสีไป
ตำมช่วงเวลำของวนั เรียกไดว้ำ่เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ทีแ่มจ้ะไมไ่ดใ้หญม่ำกทีสุ่ด แตก็่มี
ควำมลงตวัมำกและมสีนิคำ้ใหเ้ลือกซื้อกนัมำกมำยไมแ่พท้ีอ่ืน่ ๆ เลยทเีดียว 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (11) 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“สนำมบนิฮำเนดะ” 



 
 
 
 
 
วนัทีห่ก สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ( 00.20 – 04.50 ) 

0020  เดนิทำงจำกสนำมบนิฮำเนดะ โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 
661 

0450  ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจมริูล้ืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, 
กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ 

 
 

 
 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่
ทำ่นละ 

เด็กอำยุต ่ำกวำ่ 
12 ปี (พกักบั 
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น 
มีเตยีงเสรมิ)               

เด็กอำยุต ่ำกวำ่ 
12 ปี (พกักบั 
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น 
ไมม่ีเตยีง
เสรมิ)            

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

01 – 06 เมษำยน 
2566 

65,900.- 59,900.- 49,900.- 7,500.- 

*** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ฉพำะลูกค้ำที่มีวตัถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ำรวจ
เส้นทำงเทำ่นั้น หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญีปุ่่ น
ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยูน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของทำงบรษิทั 
ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะคืนคำ่ใช้จำ่ยใด ๆ ท ัง้สิน้แกท่ำ่น *** 

*** หนงัสือเดนิทำงตอ้งเหลืออำยกุำรใชง้ำนไดไ้มน้่อยกวำ่ 6 เดอืน 
*** 



 



 



 



 



 



 
 

  



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