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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
03 – 08 มีนำคม 2566 (วนัมำฆบชูำ) 59,900.- บำท 

 

 
วนัท่ีหน่ึง สนำมบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ 

2100 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูชิัน้ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) 

 พบกบัเจา้หน้าทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือน
ผู้โดยสำรขึ้นเครื่อง ดงันัน้ผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 
45 นำที *** 
 

วนัท่ีสอง สนำมบินเซนแทร ์( 00.05 – 07.30 ) – วดัโอสุคนันอน – ถนนโอสุ – หมู่บ้ำนนินจำอิงะ – ช้อปป้ิงมิตซุย เอำท์เลท็ – 
งำนประดบัไฟนำบำนะโนะซำโตะ 

0005 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 644 

มีอำหำรและเครือ่งด่ืมบริกำรบนเครือ่ง 
0730 ถงึ สนำมบินเซนแทร ์ประเทศญีปุ่่ น ดนิแดนอาทติยอ์ุทยั (เวลำท้องถ่ินท่ีญ่ีปุ่ นเรว็กวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 ผ่านพธิศีุลกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระ 

วนั
ท่ี 

ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ 
เท่ีย
ง 

ค ำ่ โรงแรม 

1 สนำมบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ   ✈  

2 

สนำมบินเซนแทร ์( 00.05 – 07.30 ) – วดัโอสุคนันอน – ย่ำนช้อป
ป้ิงโอส ุ– หมูบ่ำ้นนินจำอิงะ – ช้อปป้ิงมิตซุย เอำทเ์ลท็ – งำน
ประดบัไฟ 
นำบำนะโนะซำโตะ 

-   
NAGOYA SAKAE 
TOKYU REI HOTEL 
OR SIMILAR 

3 
นำโกยำ่ – หมูบ่ำ้นมรดกโลกชิรำคำวำโกะ – อดีตจวนผูว้ำ่ – ซนั
มำชิ 
ซูจิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำทเ์ลท็ 

  


HOTEL
TOMINOKO HOTEL 
OR SIMILAR 

4 
ฟจิูเทน็ สกี รีสอรท์ – เทศกำลดอกซำกรุะมำซึดะ – โตเกียว – ช้
อปป้ิงชินจกู ุ

  -
SUNSHINE CITY 
PRINCE HOTEL OR 
SIMILAR 

5 
โตเกียว – เกบ็สตรอเบอรร่ี์ – วดัอำซำกสุะ – หอคอยโตเกียว
สกำยทร ี(จดุถ่ำยรปู) – ช้อปป้ิงฮำรำจกู ุ– โอไดบะ – สนำมบิน
ฮำเนดะ 

 
  ✈  

6 สนำมบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ( 00.20 – 05.25 )     



                    

น าทุกท่านเดนิทางสู่ “วดัโอสุคนันอน” (Osu Kannon Temple) เป็นวดัพุทธทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัของเมอืงนาโกย่า 
เป็นหนึ่งในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และเป็นวดัประจ าตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยงัมวีดั
บนัโชจซิึง่โทกุงาวะ อเิอะยาสเุคยพกัอยู่เมื่อครัง้เป็นตวัประกนั อนัเป็นประวตัศิาสตรห์น้าหนึ่งของย่านโอส ุเป็นเมอืง
ทีผ่สมผสานระหว่างประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมสมยัใหม่และยงัเป็นจุดท่องเทีย่วยอดฮติทีส่ดุของนาโกย่าอกีดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ “ย่ำนช้อปป้ิงโอสุ” (Osu Shopping Arcade) เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีเ่ก่าแก่แต่มเีสน่ห ์มอีายุ
ประมาณ 400 กว่าปีแลว้ เป็นถนนการคา้ทีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมากดว้ยมนต์
เสน่หข์องบรรยากาศย่านชนชัน้แรงงานแบบดัง้เดมิ และเริม่เป็นจุดศนูยก์ลางความบนัเทงิ วฒันธรรมดัง้เดมิต่าง ๆ 
อกีมากมาย ซึง่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมายเรยีงรายตลอด 2 ขา้งทาง ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้
ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง และรองเท้าหลากหลายยี่ห้อดัง อีกทัง้ยังมีราคาที่ไม่แพง 
นอกจากนี้ยงัเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ชุดคอสเพลย ์การต์ูนอนิเมะและสนิคา้อื่น ๆ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดนิทางสู ่ “พิพิธภณัฑนิ์นจำอิงะอเุอโนะ” (Iga-Ueno) เมอืงแหง่นินจา ทีโ่ด่งดงัทีส่ดุ
ของญีปุ่่ น ตัง้อยูท่างตะวนัตกของจงัหวดัมเิอะ เป็นเมอืงเลก็ ๆ ทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของสองเมอืงหลกัคอืเมอืงอิ
งะและเมอืง 
อุเอโนะ ในปี ค.ศ. 2004 และยงัมหีมู่บา้นน้อยใหญ่ทีร่วมกนัจนกลายเป็นเมอืงองิะอุเอโนะ แต่ผูค้นกย็งัคงเรยีกในชือ่
สัน้ ๆว่าองิะ ภายในหมู่บา้นนินจาประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดตีทีม่ที ัง้ประตูกล ประตูลบั กบัดกั หลุมพรางที่
ซ่อนเงนิและดาบอยู่ตามจุดต่าง ๆ ในบา้นอย่างน่าทึง่ และหอ้งแสดงนิทรรศการส าหรบัจดัแสดงของสะสมทีเ่กีย่วกบั
นินจา เช่น งานเขยีนโบราณ อาวุธนินจาประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ ใหทุ้กท่านไดส้มัผสัวถินีินจาและถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านชม “งำนประดบัไฟนำบำนะโนะซำโตะ” (Nabana no sato Winter Illumination) งานประดบัไฟ
ฤดูหนาวทีย่ิง่ใหญ่อลงัการทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ซึง่มกีารประดบัไฟอย่างสวยงามในธมีต่างๆ หลากหลายโซนและแตกต่าง
กนัไปในแต่ละปี เช่น อุโมงค์ไฟขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ้งสสีดใส , อุโมงค์ไฟสทีองที่ 
เปรยีบเสมอืนอุโมงค์ดวงดาวแห่งทางช้างเผอืก, อุโมงค์ไฟสชีมพูที่เปรยีบเสมอืนอุโมงคแ์ห่งความรกั เป็นต้น … 
อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพทีส่วยงามของแม่น ้าและแสงไฟอนัตระการตา 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (2) 



ท่ีพกั : NAGOYA SAKAE TOKYU REI หรือเทียบเท่ำ 
หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ” เพื่อสุขภาพ / “ออนเซน็” (Onsen) น ้าแร่สไตล์
ญีปุ่่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเตม็อิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นช่วยเรื่อง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณ
เปล่งปลัง่ 

 
วนัท่ีสำม นำโกย่ำ – หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ – อดีตจวนผูว้่ำ – ซนัมำชิซูจิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอำทเ์ลท็ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

   

น าท่านเดนิทางสู่ “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ” ชมหมู่บ้านที่มหีลงัคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กสัโซ-สคึุร ิเป็นสไตล์
ญี่ปุ่ นดัง้เดมิแท ้ๆ เป็นสถาปัตยกรรมทีถู่กสรา้งขึน้เพื่อต่อสูก้บัสภาวะอนัรุนแรงของหมิะในช่วงฤดหูนาวทีม่หีมิะตก 
โดยหมู่บา้นชริาคาวาโกะไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 มอีายุเก่าแก่กว่า 
250 ปี ซึง่ยงัคงรกัษาความเป็นธรรมชาตไิดอ้ย่างเหมอืนเดมิ ดว้ยเสน่หแ์ละความสวยงามของตวัหมู่บา้นท่ามกลาง
บรรยากาศแบบธรรมชาตใิหค้วามรูส้กึราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซึง่มคีวามสวยงามอย่างมาก ใหท้่านเพลดิเพลนิ
กบับรรยากาศและชมความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นทีถู่กโอบกอดดว้ยขนุเขาแห่งนี้ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “จงัหวดักิฟุ” สถานที่ที่ท าให้คุณรู้สกึเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยัง
ประเทศญี่ปุ่ นในอดีตและมธีรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น ้า ... เพื่อน าท่านเดนิทางสู่ 
“เมืองทำคำยำม่ำ” เมืองที่ถูกขนานนามว่า Little Kyoto ด้วยบรรยากาศอนัเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่ง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมตามจารตีแห่งยุคสมยัเกยีวโตและเอโดะ พร้อมทัง้อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตโิอบ
ลอ้มดว้ยขนุเขาและวฒันธรรมอนังดงาม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางชม “ทำคำยำม่ำจินยะ” (Takayama Jinya) หรอื “อดีตจวนผู้ว่ำแห่งเมืองทำคำยำม่ำ” 
ทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูโชกุน
โทกุงาว่า ในสมยัเอโดะหรอืกว่า 300 ปีที่แล้ว ใหท้่านได้ชมถึงหอ้งท างานและหอ้งพกัผ่อนทีแ่สนจะเรยีบง่ายของ
ผูป้กครองในอดตี 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “ซนัมำชิซูจิ” (Sanmachi-suji) ย่านเมอืงเก่าของญี่ปุ่ น มอีายุกว่า 300 ปี เป็นศูนยก์ลาง
การค้าของเมอืงทาคายาม่าที่มคีวามเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกจิเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คอือาคาร
บ้านเรือนเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่ นแท้ ๆ และสขีองตัวอาคารจะมีสนี ้าตาลและสดี าเท่านัน้ โดยในปัจจุบนัได้รบัการ



อนุรกัษ์เชดิชใูหเ้ป็นย่านทีม่สีิง่ก่อสรา้งทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ของญีปุ่่ น ตลอดสองขา้งทางในย่านน้ีจะมรีา้นคา้ รา้น
ขายของทีร่ะลกึ รวมถงึรา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกชมิเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“โกเทมบะ พรีเม่ียม เอำทเ์ลท็” (Gotemba Premium Outlets) เรยีกไดว้่าเป็นเอาทเ์ลท็ที่
ใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ นเพราะของเยอะมาก ๆ ทัง้แบรนดใ์นประเทศและแบรนดต่์างประเทศกม็คีรบหมดทุกอย่างบรเิวณ
ทีต่ัง้จะเป็นทางผ่านส าหรบัการไปเทีย่วภูเขาไฟฟูจแิละทะเลสาบฮาโกเน่ถอืว่ามขีองชอ็ปป้ิงเพยีบแถมบรรยากาศยงั
ดงีามอกีดว้ย ภายในจะมรีา้นคา้กว่า 200 รา้นและศนูยอ์าหาร ใหท้่านไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีไ่ด้
รวบรวมกว่า165แบรนดด์งัไมว่่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent 
Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย หมวดสนิคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสนิคา้ 
Home Fashion ไดแ้ก ่Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิคา้อื่น ๆ 
อย่างรองเทา้ กระเป๋าเสือ้ผา้เดก็ซึง่ของทุกชิน้เป็นสนิคา้ของแทแ้ละราคาถูกกว่าในหา้งสรรพสนิคา้ถอืเป็นสวรรค์
แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

ท่ีพกั : TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีส่ี ฟจิูเทน็ สกี รีสอรท์ – เทศกำลดอกซำกรุะมำซึดะ – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

น าท่านสมัผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ “ฟูจิเทน็ สกี รีสอรท์” (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกแีละทีพ่กัที่
ตัง้อยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สมัผสักบัหิมะที่ตกในช่วงปีใหม่ หากมีเวลาพออิสระให้ท่านได้เลือกสมัผัส
ประสบการณ์ใหม่ อาท ิตื่นเต้นกบัการลื่นไถลดว้ย “สกี” เลอืกสนุกกบั “สโนวบ์อรด์” หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกบัการ 
“นัง่เลื่อนหิมะ” ทีท่่านจะสามารถนัง่ดื่มด ่ากบัทศันียภ์าพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตายิง่นัก  (***รวม***
เฉพำะค่ำเล่น Slade เท่ำนัน้ / ***ไม่รวม*** อตัรำเช่ำอปุกรณ์และชุดส ำหรบัเล่นสกี) 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดนิทางสู่งาน “Matsuda Cherry Blossom Festival” หรอื “เทศกำลดอกซำกรุะ” ที่
เมอืงมาซดึะ จงัหวดัคานากาวะ (เร่ิมวนัท่ี 11 ก.พ. – 16 มี.ค.) โดยซากุระในประเทศญี่ปุ่ นมหีลากหลายพนัธม์าก 



พนัธุห์นึ่งทีผ่ลดิอกออกมาเรว็ทีสุ่ดคอืพนัธุค์าวาซึ (Kawatsu Sakura) ซึง่จะไดเ้หน็ประมาณกลางเดอืน ก.พ. – ต้น
เดือน มี.ค. โดยดอกซากุระพนัธุ์คาวาซึจะมสีชีมพูเขม้และที่นี่จะปลูกไว้ประมาณ 260 ต้น บนภูเขามาซึดะ ทิศ
ตะวนัตกของจงัหวดัคานากาวะ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“มหำนครโตเกียว” เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคนัโต มนีกัท่องจ านวน
ไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายงัจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยัแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่
ผสมผสานความหลากหลายของวฒันธรรมอนัเฉพาะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชัน่ชัน้แนวหน้าและเทคโนโลยอีนัทนัสมยั 
… เพื่อพาท่านเดนิทางไปยงั “ย่ำนชินจกู”ุ หรอื “ศนูยก์ลำงท่ีสองแห่งนคร” ย่านความเจรญิอนัดบัหนึ่งของนคร
โตเกยีวในปัจจุบนั ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของเป็นพนั ๆ รา้น และรา้นรอ้ยเยน ซึง่จะมผีูค้นนับ
หมื่นเดนิกนัขวกัไขว่ ถอืเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอกีดว้ย ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย
ทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป หรอืสนิคา้ทีจ่ะ
เอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋ารองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น
ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อกีมากมาย 

** เพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมื้อเยน็อิสระตำมอธัยำศยั ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำก
รำ้นค้ำต่ำง ๆ ** 

ท่ีพกั : SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ โตเกียว – เกบ็สตรอเบอรร่ี์ – วดัอำซำกสุะ – หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ำยรปู) – ช้อปป้ิงฮำรำจูก ุ– โอไดบะ – 
สนำมบินฮำเนดะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 

 

น าท่านไปเพลดิเพลนิกบัการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอรร์ี ่“ไรส่ตรอเบอรร่ี์” ของชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอย่างพถิพีถินั
และไดร้บัการดแูลเอาใจใสทุ่กกระบวนการทุกขัน้ตอนท าใหผ้ลของสตรอเบอรร์ีน่ัน้มสีแีดงสด ขนาดใหญ่ และรสชาติ
หวานอร่อย ใหท้่านไดส้นุกกบักจิกรรมเกบ็สตรอเบอรร์ี่สด ๆ จากต้นมาทาน ยิง่ลูกไหนแดงรสชาตกิจ็ะหวานอร่อย
ถกูใจแน่นอน (ระยะเวลำกำรเกบ็สตรอเบอรร่ี์จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกรำคมจนถึงเดือนเมษำยน ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัสภำพอำกำศ) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“วดัอำซำกสุะคนันอน” (Asakusa Kannon Temple) หรอื วดัเซนโซจ ิ(Sensoji Temple) 
หรอืเรยีกอกีอย่างว่าวดัโคมแดง เป็นหนึ่งในวดัทีเ่ก่าแก่และเป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดวดัหนึ่งของเมอืงโตเกยีวถูกสรา้งขึน้
เสรจ็เมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เชญิท่านกราบนมสัการขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอมิที่เป็นทองสมัฤทธิม์ขีนาดเลก็
เพยีง 5.5 เซนตเิมตร พรอ้มถ่ายภาพความประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก สงู 4.5 เมตร 
หรอืจะเลอืกเดนิที่ “ถนนนำคำมิเซะ” เป็นถนนยาวเขา้สู่พืน้ทีภ่ายในวดัทีจ่ะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมายท่านจะได้
ชมและซือ้สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืง Made In Japan แท ้ๆ รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดี
มากมาย อาท ิร่ม หมวก รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้ เป็นตน้ หรอืจะเลอืกชมิขนมอร่อยสไตลญ์ีปุ่่ นตามอธัยาศยั  



จากนัน้น าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว 
สกำยทรี”(Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ไม่ไกลจากวดัอาซากุสะมากนกัโดย
หอนี้มคีวามสูง 634 เมตร โตเกยีวสกายทรถีูกแบ่งเป็นสองชัน้โดยชัน้แรกสูง 350 เมตร และชัน้บนสูง 450 เมตร
เป็นจุดชมววิเมอืงโตเกยีวทีส่วยทีสุ่ดอกีจุดหนึ่ง เนื่องจากสามารถชมววิไดร้อบทศิ 360 องศาโดยไดร้บัการยอมรบั
ใหโ้ตเกยีวสกายทรเีป็นตกึทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ นใหท้่านไดช้มววิทวิทศัน์ทีง่ดงามเกนิบรรยาย อกีทัง้ยงัมีทีก่นิเทีย่วชอ็ป
ป้ิงอยู่ภายในตกึแห่งนี้ครบครนั รวมทัง้ยงัมอีควอเรยีมอยู่ในนัน้อกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (9) 

  

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านมุ่งหน้าสู ่“ฮำรำจกู”ุ (Harajuku) เป็นย่านแฟชัน่แปลกหลากสไตลข์องบรรดาเหล่าวยัรุ่น
ชคิ ๆ เก๋ ๆ ที่มใีห้ดูกนัเพยีบ ย่านนี้อยู่ระหว่างชนิจูกุและชบิูย่า เป็นเหมอืนศูนยร์วมของวนัรุ่นญี่ปุ่ นทีม่สีไตลก์าร
แต่งตวัและแฟชัน่ทีจ่ดัจา้นไม่ซ ้าใคร ถนน Takeshita Dori เสน้นี้จะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ ขนมเครป
และร้านอาหาร ซึ่งเป็นเหมอืนจุดนัดพบและเดินเล่นของบรรดาเหล่าวยัทนีที่แต่งตวัแบบคอสเพลย์  แต่งตามตวั
การต์ูนอนิเมะ หรอืเป็นแนวพงัคก์พ็บไดท้ีย่่านนี้  ท่านสามารถเดนิเลอืกชมและซือ้สนิคา้มากมายทีม่ที ัง้แบรนดเ์นม
ชื่อดงั หรอื แฮนดเ์มด ซึง่คราคร ่าไปดว้ยผูค้นมากมายและสนิคา้หลายหลายแบบใหท้่านไดเ้ลอืกสรรกนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ “โอไดบะ” (Odaiba) เกาะมหศัจรรย์แห่งโตเกยีวทีเ่กดิจากการถมทะเลดว้ยขยะ แหล่ง
รวมเทคโนโลยลี ้ายุคและทนัสมยั เป็นเกาะทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึวสิยัทศัน์และศกัยภาพของชาวญีปุ่่ นทีส่ามารถสรา้งสิง่ที่
เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบัการนัง่กนิลมชมววิบนชงิชา้สวรรค ์(ferris wheel) ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ญี่ปุ่ น ตื่นตากบัสสีนัของแสงไฟทีป่ระดบัประดา ท่านสามารถลองสมัผสับรรยากาศของอ่าวโตเกยีวทีม่สีะพานเรน
โบว ์(Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และมแีสงสขีองกรุงโตเกยีวยามค ่าคนืเป็นฉากหลงั รวมทัง้เทพเีสรภีาพเวอรช์ัน่
ญี่ปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว หรือ ท่านจะเลือกช้อปป้ิงที่ “ห้ำงสรรพสินค้ำไดเวอรซิ์ต้ีโตเกียว” (Diver City 
Tokyo Plaza) ทีถู่กสรา้งขึน้มาเพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วภายใต้คอนเซป็ท์ Theatrical City Space เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ขนาดใหญ่ที่มรี้านค้าต่าง ๆ มารวมตวักนัถึง 154 ร้าน อาท ิUniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, 
Diesel ฯลฯ และสิง่ทีไ่ม่ควรพลาดคอืการถ่ายรูปคู่กบัเจา้หุ่นยนต์กนัดัม้ยกัษ์ทีห่น้าหา้งซึ่งเพิง่มกีารเปลีย่นเป็นรุ่น
ใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตวัสูงกว่า 20 เมตร อกีทัง้ยงัมยีูนิคอร์นปรบัเปลี่ยนโหมดของ
ใบหน้าได้ ทัง้ตัวหุ่นยนต์เรืองแสงได้มากกว่า 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้าอก เป็นต้น โดย Unicorn 
Gundam ตวัล่าสุดทีม่โีชวแ์สง ส ีเสยีง และขยบัเกราะ เปิดเขา กนัเป็นเวลาอกีดว้ย  (ไม่รวมค่ำชิงช้ำสวรรค ์, ค่ำ
เข้ำชมและเครือ่งเล่นต่ำง ๆ) 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (10) 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู่ “สนำมบินฮำเนดะ” 
 



วนัท่ีหก สนำมบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ( 00.20 – 05.25 ) 

0020 เดนิทางจาก สนำมบินฮำเนดะ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 661 
0525  ถงึ สนำมบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

หมำยเหต ุ: รำยกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็น
ต้น 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 
ท่ำนละ 

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 
ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 
ท่ำน มีเตียงเสริม)               

เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 
ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 
ท่ำน ไม่มีเตียง

เสริม)            

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ท่ำนละ 

03 – 08 มีนำคม 2566 59,900.- 53,900.- 44,900.- 7,500.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกค้ำท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ำรวจเส้นทำงเท่ำนัน้ หำกท่ำน
ถกูเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญ่ีปุ่ นปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่
นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทัง้ส้ินแก่
ท่ำน *** 

*** หนังสือเดินทำงต้องเหลืออำยกุำรใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน *** 



 



 



 



 



 



 
 

  



                                     หากสนใจจองกรุณาตดิตอ่ 
 สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทวัร์ผา่น FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั -> 

http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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