
 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26114 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
  



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      
 

2 สนามบินนาริตะ–ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ–ถนนนาคามิเซ–หมู่บ้านโอ
ชโินะฮคัไค-อาบน ้าแร่ธรรมชาต ิ+ ทานขาปยูกัษ์    

Fujisan Garden, Lake 
Yamanakako  
หรือเทียบเท่า  

3 
ภูเขาไฟฟูจิชั้น5-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–คาวาซุ–เทศกาล 
Kawazu Sakura Festival–โตเกียว    

Shinjuku Washington 
Hotel, Shinjuku 
หรือเทียบเท่า 

4 
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง)    

Shinjuku Washington 
Hotel, Shinjuku 
หรือเทียบเท่า  

5 
ตลาดปลาสึกิจิ–สวนอูเอโนะ-อิออนมอลล์–สนามบินนาริตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ 
ประเทศไทย     



 

 
 

BKK       NRT NRT       BKK 

  
JL 718 00.55  08.45 JL 707 18.10 23.35 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ไม่มีเตียง 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

28 ก.พ. - 4 ม.ีค. 2566 49,990 46,990 29,990 12,000 

7 - 11 มีนาคม 2566 49,990 46,990 29,990 12,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ** 

** เนื่องจากตั๋วโดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป(หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่ง สะสมไมล์ และเลื่อนการเดินทาง ** 

อัตราค่าบริการข้างต้น คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565  
ในกรณีที่มีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำขึ้นจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม  

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 

4. นักท่องเที่ยวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รว มอยู่ใน
รายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของ
ทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตรา
ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์
ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

21.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินนาริตะ–ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ–ถนนนาคามิเซ–หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค–อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทาน

ขาปูยักษ์ 

 
00.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL 718 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง 

(ใช้เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง 15 นาที) 
08.45 เดินทางถึง สนามบนินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัด

กรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีความสวยงาม
ในทุกฤดู มีสถานท่ีท่องเที่ยวยอดฮิต แฟช่ันมากมาย สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง 

  
นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky 

tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้าง

ด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้

พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่

น้อย 

 
จากนั ้นนำท่านชม วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที ่เก่าแก่ที ่สุดในกรุงโตเกียว เข้า
นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บ
ภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตู
ทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ 
 

 
 

 



 
 หลังจากนั้นนำท่านเพลิดเพลิน ถนนนาคามิเซ (Nakamise Street) ถนนช้อปปิ้งที่มี ช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่
ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุด
แสนอร่อย ขนาดองค์จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื้อที่น่ี!!! นั่นก็คือ “เมล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดมิ
ของญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมี
ลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่น เป็นท่ีมาของช่ือ “เมล่อนปัง” นั่นเอง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ

ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกท่ีย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้

ถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน้ําใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบาย

อารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อน้ันเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่  

10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง

สินค้าโอทอปช้ันเยี่ยมอีกด้วย 

ที่พัก Fujisan Garden, Lake Yamanakako ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มส

ไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม

และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น ** 



 

Day3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–คาวาซุ–เทศกาล Kawazu Sakura Festival–โตเกียว 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พาท่านมุ่งสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบ

ใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็น

ทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วน

สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE 

MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน

ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านชม ทะเลสาบคาวากูจิโกะ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่

สวยมากอีกแห่งหนึ่งเลย ภายในสวนท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศ ทิวทัศน์ความงามทัศนียภาพของวิวภูเขาไฟฟูจิ แล้วยังร้านค้าที่

ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของย่านนี้ได้เลย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาซุ สัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระในเดือนแห่งความรัก เทศกาล Kawazu Sakura 
Festival  โดยเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ซากุระบาสะพรั่งเร็วท่ีสุดในเกาะฮอนชู โดยจะเริ่มออกดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว 
ไปจนถึง เดือน 10 มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวท่ีอยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกีในช่วงเวลาเดยีวกัน จะเดินทาง
มาเที่ยวชมกันในช่วงนี้ โดยเมืองคาวาซุเป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองโกเท็มบะมากนัก โดยในส่วนกลางของเมืองจะมีแม่น้ำ
ไหลตัดผ่าน 2 ข้างทาง จะเรียงรายเต็มไปด้วยตน้ซากุระหลากหลายร้อยตน้ ยาวตลอดเส้นทางประมาณ 4 กิโลเมตรและบางจุดยงัมี ดอก
นาโนฮะนะ หรือดอกกวางตุ้ง ที่บานสะพรั่งเป็นสีเหลือง ให้ท่านได้ชมความงามกันอีกด้วย และใน 2 ข้างทางก็ยังมีร้านขายของฝากของที่
ระลึก ขนม ผลไม้มากมาย โดยท่านสามารถเลอืกซื้อ หรือ ชิมพร้อมดื่มด่ำกับความงามของซากุระ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจตาม
อัธยาศัย  (โดยปกติงานเทศกาลซากุระที่เมืองคาวาสึ จะเร่ิมจัดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศในแต่ละปีด้วย)  
(หมายเหตุ: ในกรณีที่เทศกาลชมซากุระไม่มีแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  
แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดัง 

ค่ำ มุ่งหน้าสู่เมือง โตเกียว นำท่านเข้าสู่ที่พักย่านชินจูกุ เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา  
อิสระมื้อค่ำ ให้ท่านได้ให้เวลาอย่างเต็มที่ 
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Day4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ 
 - ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็น

จักรพรรดิที่มีความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบันมากท่ีสุด   
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการ
หาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่น่ีอีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้
ที่น่ีได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้า
แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบ
ต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุด
แสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS 
อีกด้วย  
- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟช่ันวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นท่ีระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบ
ยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ันสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟช่ันช้ัน
นำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดสินีย์แลนด์ เพ่ิมท่านละ 3,200.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการ
ของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและ
ใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่น
เครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small 
World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารัก
ในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุก
กับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 

ที่พัก Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 



 

 

 

Day5 ตลาดปลาสึกิจิ–สวนอูเอโนะ-อิออนมอลล์–สนามบินนาริตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านมุ่งหน้าสู่ ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดสดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดโตเกียว มีของอร่อยมากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อแวะชิม

ความอร่อยกันอย่างจุใจ ภายในตลาดปลามีร้านท้ังร้านซูชิ แล่ปลาสดๆ ทั้งปลาทูน่า ปลาแซลม่อน เป็นต้น ความอร่อยท่ีไม่ควรพลาดอีก

มากมายเช่น ไข่หวานย่างช่ือดัง ข้าวหน้าปลาไหล ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรสเด็ด ฯลฯ รวมถึงผลไม้ที่ท่านสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้อีกด้วย 

พาท่านเข้าสู่ สวนอูเอโนะ จุดชมซากุระยอดนิยมของชาวโตเกียว เพราะอยู่ในใจกลางเมือง และด้วยสวนอุเอโนะมีพื้นที่ขนาดใหญ่

กว้างขวาง เต็มไปด้วยต้นซากุระเรียงยาวคล้ายอุโมงค์  มากกว่า 1,000 ต้น และเป็นที่นิยมในการจัดงานเทศกาลต่างๆอีกด้วย และ

สถานที่ใกล้เคียงกันนั้นยังมี ตลาดอะเมะโยโกะ ตลาดเก่าแก่ที่มีสินค้ามากมายหลากหลายอย่างให้ท่านได้เลือกสรร อาทิ ร้านกล้อง

ถ่ายรูป ร้านกระเป๋า เสื้อผ้าต่างๆ เป็นต้น รวมถึงร้านเกมต่างๆ มากมาย ให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในตลาดแบบญี่ปุ่น 

เที่ยง อิสระมื้อกลางวัน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ 

จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ณ อิออนมอลล์ ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP 

FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอ่ืน ๆ  หรือให้ท่านได้เลือกซื้อ

ผลไม้เพื่อนนำกลับไปทาน หรือเป็นของฝากก่อนข้ึนเครื่องได้เลย  

18.10 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสาย JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL 707 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้
เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง 40 นาที) 

23.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

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