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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานคันไซ ญ่ีปุ่น (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

23.59 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคนัไซ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG 622 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานคนัไซ ญ่ีปุ่ น (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)   
 

 

2. ท่าอากาศยานคนัไซ โอซากา้ - ศาลเจา้สุมิโยชิ - ปราสาทโอซากา้ (รวมตัว๋ชมดา้น
ใน) – สะพานแขวนโฮชิโนะบุรังโกะ - ถ่ายรูปตึกซูโม่ ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี - ยา่นชินไซ
บาชิ โดทงโบริ 

 

 

แนะน า 
Sarasa Hotel Namba หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
3. ยนิูเวอร์ซลัสตูดิโอส์ (รวมตัว๋) - ชมงานประดบัไฟฤดูหนาว นาบานะโนะซาโตะ 

 

แนะน า 
 

APA Hotel Nagoyasakae 
หรือเทียบเท่า  

★★★ 
4. นาโกยา่ - ลานสกีฟูจิเทน ถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ – ศูนยจ์ าลองแผน่ดินไหว - หมู่บา้น

น ้าใส - แช่ออนเซ็น     

Jusone Fujioyama หรือ
เทียบเท่า 

★★★★ 
5. โตเกียว ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ หา้งไดเวอร์ซิต้ี - สถานีโตเกียว - ถนนโอโมเตะซนั

โด – ชอ้ปป้ิงชินจุกุ (หากตอ้งการเท่ียวโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 
2,999 บ./ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง 10.00 – 18.00 น.) 

 แนะน า แนะน า 
Shinjuku Prince Hotel หรือ 
เทียบเท่า 

★★★★ 
6. วดัอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชอ้ปป้ิงอิออน มอลล ์- ท่า

อากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  แนะน า  
 

ขาไป TG 622 BKK - KIX เวลา 23.59น. – 07.30น. 
ขากลบั TG 677 NRT - BKK เวลา 17.25น. – 21.55น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 

เร่ิม 300 บาท/1 kg. 



 

Day 2 ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า (รวมตั๋วชมด้านใน) – สะพานแขวนโฮชิโนะบุรังโกะ 
- ถ่ายรูปตึกซูโม่ ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี - ย่านชินไซบาชิ โดทงโบริ 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

น าท่านสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ศาลเจา้แห่งน้ีไม่ใช่แค่ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีท าให้น่าสนใจ หากยงัเป็นเพราะความศกัดิสิทธ์ิของเทพคามิ (เทพเจา้

ชินโต) ท่ีเช่ือว่าเม่ือสักการะแลว้จะเดินทางปลอดภยั แคลว้คลอดจากอนัตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรือท่ีให้

ความนบัถือเทพเจา้องคน้ี์มากๆ เห็นไดจ้ากการท่ีสามารถเห็นศาลเจา้รูปแบบน้ีไดต้ามบริเวณใกล้ๆ ท่าเรือ 

ปราสาทโอซาก้า (รวมตัว๋ชมดา้นใน) ปราสาทโอซากา้ แลนดม์าร์กอนัดบัหน่ึงของเมืองโอซากา้ท่ีไม่ว่าใครก็ตอ้งมาเยือน นบัเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมเม่ือมาเยือนยงัเมืองโอซากา้ดว้ยความย่ิงใหญ่อลงัการของตวัปราสาทท่ีมีถึง 8 ชั้น ห้อมลอ้มดว้ยก าแพงหิน คนู ้า ไปจนถึง 

สวนนิชิโนมารุ ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มองแลว้ดูตดักบัความเป็นเมืองทนัสมยัท่ีอยูร่ายลอ้มจากตึกอาคารทนัสมยั ท าใหค้วามรู้สึกเหมือน

เป็นปราสาทโบราณท่ีหลุดเขา้มาในยคุปัจจุบนั  ปราสาทโอซาก้ามด้ีวยกัน 8 ช้ัน  ซ่ึงการเลือกชมปราสาทโอซากา้นั้น จะเร่ิมจากการขึ้นลิฟตไ์ป

ชั้น 5 แลว้เดินขึ้นไปจนถึงชั้น 8 จากนั้นค่อยๆเดินลงมาทีละชั้นก็ได ้แต่ตอ้งรอคิวขึ้นลิฟตซ่ึ์งเวลาคอ่นขา้งจะรอนาน หรือถา้ไม่อยากรอคิวขึ้น

ลิฟต ์ก็สามารถเลือกท่ีจะเดินขึ้นบนัไดไล่จากชั้น 1 ไปยนัชั้น 8 ก็ได ้ซ่ึงชั้น 8 เป็นสถานท่ีดูวิวเมืองโอซากา้ไดแ้บบ 360 องศาเลยทีเดียวและถดั

ลงมาก็จะเป็นพิพิธภณัฑ ์ท่ีเล่าถึงประวติัศาสตร์ในยคุสงคราม ซ่ึงมีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ เป็นการผสมผสานระหว่างวิดีโอกบัฉากประกอบ  

ส่วนชั้น 3 และ 4  ทางทีมงานและผูดู้แลของทางปราสาทโอซากา้ ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอ 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สะพานแขวนโฮชิโนะบุรังโกะ เป็นสะพานแขวนขนาดใหญ่ท่ีมีความยาว 280 เมตร สูงจากพ้ืนดินมากท่ีสุด 50 เมตร ไฮไลทข์องสะพานน้ีคือ

ทิวทศัน์ 360 องศาท่ีจะชมไดจ้ากบนสะพานแขวน โฮชิโนะบุรังโกะนั้นอยูใ่น "อุทยานฮชิดะ" (Hoshida Park) ซ่ึงอยูท่ี่เขตคะตะนะ จงัหวดัโอ

ซากา้ ขอแนะน าให้ไปช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนธนัวาคม เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีไมใ้บก าลงัเปล่ียนสีก าลงัสวย 

น าท่านถ่ายรูป ตึกซูโม่ ตั้งอยูใ่นยา่นชินไซบาฉิ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซากา้ เพ่ิงเปิดตวั อยา่งเป็นทางการไปเม่ือเดือนเมษายน 2017 

น่ีเอง ดว้ยรูปแบบอาคารท่ีทนัสมยับวกกบัท่ีตั้งซ่ึงอยูติ่ดกบัถนนใหญ่ ท าให้มีความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นจุดนดัพบแห่งใหมข่องย่านน้ี

ไปแลว้ และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์เนน้ สินค้าปลอดภาษี DUTY FREE โดยบริเวณชั้น 1 จะเป็นร้านนาฬิกา, เคร่ืองประดบั, แว่นตา, ร้าน 

จ าหน่ายสุรา และร้านอาหาร บริเวณชั้น 2 จะเป็นร้านเช่ากิโมโน, เคร่ืองส าอาง, โสม, ร้านจ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัตวัการ์ตูน และห้องเรียนชง

ส่วนบริเวณชั้น 3 จะเป็นร้านจ าหน่ายยา และสินคา้เบด็เตลด็ 



จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ย่านชินไซบาชิ ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเมืองโอซากา้ เรียกไดว่้าเป็นยา่นยอดสุดฮอตของเหล่า

นกัท่องเท่ียวเลยก็ว่าได ้บอกเลยว่าถา้มาโอซากา้แลว้ไม่มาเท่ียวยา่นน้ีถือว่ามาไม่ถึง เน่ืองจากเป็นยา่นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง

โอซากา้และภูมิภาคคนัไซ แถมยงัมีแลนดม์าร์กของเมืองอยา่งเจา้ป้ายกลูลิโกะอยูท่ี่ยา่นน้ีอีกดว้ย โดยจะมีหลายร้านชอ้ปป้ิงสตรีทรวมตวักนัอยู่

ระหว่างสถานีรถไฟนมับะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิเป็นศูนยร์วมแหล่งบนัเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินคา้มากมายให้ไดเ้ลือกชอ้ป

กนัอยา่งจุใจ 

ย่านโดทงโบริ ยา่นการคา้ยอดนิยมท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอซากา้ ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาเย่ียมชมกนัหนาแน่นตลอดทั้งวนั เพราะมีแหล่ง

ท่องเท่ียวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านคา้ พิพิธภณัฑ ์ฯลฯ ซ่ึงกินความยาวตลอดฝ่ังของแม่น ้าโดทงโบริ และนอกจากร้านคา้

ต่างๆ ท่ีมีให้เราไดม้าเดินเปิดหู เปิดตามากมายแลว้ ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งถ่ายรูปส าคญัของนกัท่องเที่ยวท่ีมาโอซากา้อีกดว้ย เพราะมีป้ายโฆษณา และ

ป้ายห้างร้านต่างๆ ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง ย่ิงพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสีสันตลอดทั้งยา่น ช่วยเพ่ิมความคึกคกั และเร่ืองราว

น่าสนใจให้เราไดไ้ปตามเก็บความทรงจ าดีๆ มากมาย 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านโดทงโบริ 

พกั Sarasa Hotel หรือเทียบเท่า 



Day 3 ยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอส์ (รวมตั๋ว) - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว นาบานะโนะซาโตะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอส์ (รวมตัว๋) เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั นบัเป็นสวนสนุก
แห่งแรกในเอเชียของ  ยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์ท่ีเปิดตวัอยา่งย่ิงใหญ่อลงัการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอยา่งๆน่าดึงดูดใจ
คนจ านวนมากสวนสนุกแห่งน้ีแบ่งเป็นโซนต่างๆไดแ้ก่ 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 



Super Nintendo World     The Wizarding World Harry Potter 

The Amazing Adventure of Spiderman   Minion Park 

Water World      Jurassic Park 

Hollywood       Detective Conan 

หากต้องการซ้ือตั๋ว Express Pass กรุณาแจ้งในวันจองเร่ิม 1,999 บ./ท่าน 



Package 1 Despicable Me Minion 
Mayhem 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Despicable Me Minion Mayhem 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Jurassic Park - The Ride (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 2 The Flying Dinosaur - Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- The Flying Dinosaur 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Jurassic Park - The Ride (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 3 Fun Ride - Yoshi's Adventure 
- Despicable Me Minion Mayhem 
- JAWS™ 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Jurassic Park - The Ride (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ 

Package 4 Variety Choice - Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Jurassic Park - The Ride (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 5 The Flying Dinosaur & 
Jurassic Park 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- The Flying Dinosaur 
- Jurassic Park - The Ride 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 6 Hollywood Dream - The 
Ride & Spider Man 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- Hollywood Dream - The Ride 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 7 Attack On Titan XR Ride 
& Despicable Me Minion Mayhem 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- Attack On Titan XR Ride 



- Despicable Me Minion Mayhem 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 8 Attack On Titan XR Ride 
& SING on Tour 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- SING on Tour 
- Attack On Titan XR Ride 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 9 Attack On Titan XR Ride 
 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Attack On Titan XR Ride 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Jurassic Park - The Ride (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 10 Attack On Titan XR Ride 
& Hollywood Dream - The Ride 

- Hollywood Dream - The Ride 
- Attack On Titan XR Ride 
- The Flying Dinosaur 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 

Package 11 The Flying Dinosaur - Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- The Flying Dinosaur 
- Despicable Me Minion Mayhem 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 12 Hollywood Dream - The 
Ride 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- Hollywood Dream - The Ride 
- Despicable Me Minion Mayhem 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 



 

เดินทางสู่เมืองมิเอะ (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) ชมงานประดับไฟฤดูหนาว นาบานะโนะซาโตะ  เป็นงานประดบัไฟตอนกลางคนืในช่วงฤดูหนาว

ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นจดุเดน่ของงานน้ีประกอบไปดว้ยล าธารแสงสีน ้าเงิน อุโมงคแ์ห่งแสงท่ีประดบัตกแต่งไปดว้ยทะเลเมฆและตน้ไมแ้ฝด

และอีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินชมเก็บภาพความประทบัใจในงาน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  



พกั APA Hotel Nagoyasakae หรือเทียบเท่า  

Day 4 นาโกย่า – ลานสกฟูีจิเทน (กรณีท่ีฟูจิเทนไม่เปิดจะพาไปเล่นลานสกีสโนวท์าวน์เยติแทน) ถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ – ศูนย์จ าลอง

แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน ้าใส - แช่ออนเซ็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเทน (ใชเ้วลาประมาณ 3.20 ชม.) เป็นสกีรีสอร์ตทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นท าเลท่ีเยี่ยมสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ

เป็นฉากหลงัและทะเลสาบคาวากุจิอยูเ่บ้ืองล่าง คุณสามารถเล่นสกี สโนวบ์อร์ด ลากเล่ือนและเล่นหิมะไดท่ี้น่ี น าท่าน ถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ เป็น

ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดใน ประเทศญ่ีปุ่ น ราว 3,776 เมตร ตั้งอยูบ่ริเวณจงัหวดัชิซูโอกะและจงัหวดัยามานาชิ ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกของ โตเกียว พ้ืนท่ี

โดยรอบประกอบดว้ย ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเนะ-อิซุ และน ้าตกชิราอิโตะ โดยในวนัท่ีอากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจาก

โตเกียวได ้



น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  FUJINO EKI  เป็นตวัแทนของการส่งขอ้ความไปถึงทุกคน ใหรั้บรู้ถึงผลกระทบจากภยัพิบติั

แผน่ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจดัแสดงขอ้มลูการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผน่ดินไหวห้องแสดง

เหตุการหลงัแผน่ดินไหว ห้องจ าลองแผน่ดินไหว ห้องอทุกภยั ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และโซนชอ้ป

ป้ิงสินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่ นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูยากินิก ุ

หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะ ฮักไก คือหมู่บา้นเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ภายในหมูบ่า้นมี

บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิจ านวน 8 บ่อ แตล่ะบ่อมีความใสสะอาดจนสามารถมองเห็นไดถึ้งบริเวณกน้บ่อน ้า ตั้งอยูใ่น

จงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น



 

ค ่า บริการอาหารค ่า พเิศษ!!บฟุเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่บัโรงแรม) 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่น ้าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณ

สวย (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Jusone Fujioyama หรือเทียบเท่า 



 

Day 5 โตเกยีว ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี ้- สถานีโตเกยีว - ถนนโอโมเตะซันโด – ช้อปป้ิงชินจุกุ (หากตอ้งการเที่ยว
โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999 บ./ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง 10.00 – 18.00 น.)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ โตเกียว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) กรุงโตเกียวมีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 2,190 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีขนาดเลก็เป็นอนัดบัที่ 

3 ของประเทศญ่ีปุ่ น แต่มีประชากรอาศยัอยูร่วมกนัทั้งหมดมากกว่า 13 ลา้นคน ซ่ึงมากเป็นอนัดบัที่ 1 ของประเทศจากทั้งหมด 47 จงัหวดั ถือได้

ว่ากรุงโตเกียวเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่นแห่งหน่ึงของโลก ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี ้ คือเกาะท่ีสร้างขึ้นไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงตา่งๆในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีสีเขียว  สถานท่ีต่างๆใน ยา่นโอ

ไดบะ ไดแ้ก่  สะพานสายรุ้ง, ห้าง Aqua City Odaiba, ห้าง Palette Town,ห้าง Venus Fort, ห้าง Diver City Tokyo Plaza 



 

น าท่านสู่ สถานีโตเกียว จุดแรกท่ีห้ามพลาดเม่ือมาเยือนสถานีโตเกียว คือการเย่ียมชมและถ่ายภาพสถานีโตเกียวในฝ่ัง Marunouchi ซ่ึงเป็น
รูปแบบอาคารเดิมจากการออกแบบของ สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น Kingo Tatsuno เป็นแบบยโุรปที่คลา้ยคลึงกบั สถานีรถไฟ Amsterdam Central 
แห่งเนเธอแลนด ์Tokyo Character Street : สาวกการ์ตูนฟินเฟอร์ท่ีชัน่ใตดิ้นฝ่ังทางออก Yaesu Exit นั้นเตม็ไปดว้ยร้านของตวัการ์ตูนและ
คาแรคเตอร์ยอดฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โปเกมอน มารูโกะ ริลคัคมุะ และมากกว่า 30 ตวัละคร มีของใหคุ้ณเลือกชอ้ป พร้อมมุมถ่ายรูปชิคๆ ท่ี
บอกเลยว่าน่ารักจนไม่ควรพลาด Tokyo Ramen Street : อ่ิมอร่อยร้านดงัในท่ีเดียวกองทพัตอ้งเดินดว้ยทอ้ง ก่อนออกนอกสถานีไม่ควรพลาด
การชิมราเมนร้านดงัท่ี Tokyo Ramen Street เพราะท่ีน่ีรวบรวมเอาร้านดงัมาให้ชิมกว่า 10 ร้านในท่ีเดียว มีทั้งร้านประจ า และร้านแบบ
หมุนเวียนใหคุ้ณล้ิมลองความอร่อยแบบไม่ตอ้งไปหาท่ีไหนไกล ＫＩＴＴＥ : ห้างสุดเก๋ขวญัใจขาชอ้ปมีครบครันทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร   
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ถนนโอโมเตะซันโต เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีตั้งแต่สินคา้แบรนดเ์นมหรูๆไปจนถึงห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหารบรรยากาศดีๆ และคาเฟ่ตกแต่งเก๋ๆ 

อารมณ์ประมาณชิจูกุของโตเกียวหรือสยามเมืองไทย ท่ีน่ีก็ยงัมีความร่มร่ืนจากตน้ไมท่ี้เรียงรายอยูต่ลอดสองฝ่ังถนนท่ีท่ีมีความยาวประมาณ 1 

กิโลเมตรในช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยไม่หยอก หรือจะเป็นส่วนเทศกาลคริสตม์าสน่ีก็จะมีการประดบัตน้ไมด้ว้ยไฟอยา่งงดงาม เรียกได้ว่าเป็น

ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีความหรูหราดูแพงตั้งแต่บรรยากาศไปจนสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีขายของแถบน้ี  

ช้อปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ยา่นชุมชนชั้นแนวหนา้ของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงขึ้นช่ือในโตเกียว แหล่ง

รวมชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญท่ี่สุดในญ่ีปุ่ น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหลง่รวมร้านกินด่ืมและ

ร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นช่ือ เมืองชินจูกุยงัคงเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิง  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านชินจุกุ 

พกั Shinjuku Prince Hotel หรือเทียบเท่า 



 

(หากตอ้งการเท่ียวโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999 บ./ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง 10.00 – 18.00 น.)  

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600
ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น 

Pirates of the Caribbean       It's a small world 

Snow White's Adventures       Dumbo The Flying Elephant  Enchanted Tale of Beauty and the 

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


Beast                                                                                                   Peter Pan's Flight   

Mickey's PhilharMagic         Star Tours: The Adventures Continue   

Stitch Encounter        The Happy Ride with Baymax 

   Gadget's Go Coaster        Space Mountain 

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


 

Day 6 วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี - ช้อปป้ิงออิอน มอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดอาซากุสะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเดน่ เป็นจดุถ่ายรูปห้ามพลาดของคนท่ีมาเที่ยวยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกนั

จนติดปากว่าวดัอาซากุสะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดักเ็ป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  

ถนนนากามิเสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัว่า ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะว่าสายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายน้ี

รับรองว่าถา้จะเดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากุสะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถว่ิงเขา้สู่พ้ืนท่ี

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


หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสายการบนิ 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 

ภายในของวดันัน่แหล่ะค่ะเน่ืองจากวดัอาซากุสะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าให้ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเส้นท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหมข่องกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศันข์อง 

“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก วดัอาซากุสะท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ

เอะโดะ    

AEON MALL (อิออนมอลล์) เป็นศูนยก์ารค้ายอดฮิตท่ีมีสาขามากมายทั่วญ่ีปุ่ น นอกจากจะจดัจ าหน่ายสินค้าทุกประเภท เช่น ของใช้
ในชีวิตประจ าวนั เคร่ืองส าอาง แฟชั่น และสัตว์เล้ียงแล้ว ยงัมีส่ิงบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ให้ไดเ้พลิดเพลินกันอีกด้วย ภายใน
สว่าง ทางเดินกวา้ง และเพดานสูง ท าให้รู้ สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย พ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีผงัการจดัร้านดีเดินได้สะดวกสบาย ซ้ือหาสินค้า
สุดฮิตได้ทนัใจ AEON MALL ตอบสนองความต้องการในการชอปปิงท่ีหลากหลาย เหมาะกบัผูค้นทุกเพศทุกวยั หากไปท่ี AEON 
MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุกกับการชอปปิงและสัมผสัวิถีชีวิตแบบญ่ีปุ่ นด้วย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 

 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถช้อปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้

ภายในสนามบิน 

17.25 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG 677   

21.55 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

 



อตัราค่าบริการ                                                                           

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

07 – 12 ธันวาคม  65 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

52,977.- 50,977.- 9,977.- 



 



 



 

 



 



 





 





 

 

 

 

 

 

 เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์ญ่ีปุ่น กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://thaifly.com/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://www.thaifly.com/

