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กำหนดการเดินทาง ราคา (6-10 ท่าน / MICRO BUS) 

มิถุนายน – สิงหาคม 2565 
56,900.- บาท 

(ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
 

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว 6 ท่านขึ้นไป 
         
 

  MICRO BUS 
 

 

 

 

การเดินทาง 

 

 
 

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) ( 00.05 – 08.00 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

   
 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 
สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) 
( 00.05 – 08.00 )   ✈  

2 
นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – 
ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า 

- - -
TAKAYAMA ASSOCIA 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – 
ไร่วาซาบิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  -  

HOTEL 

FUJI NO BOKAEN 
HOTEL OR SIMILAR 

 

4 
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินาโตะ มิไร 21 (นั่ง
กระเช้า) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูก ุ  - -

SHINJUKU PRINCE 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – 
ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ ( 17.25 – 21.55 ) 

 - ✈  
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วันที่สอง นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า 

0005 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0800 ถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย... 

ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

   

นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ” เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 250 ปี และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักไปท่ัวโลก ด้วยเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลอนุรักษณ์อย่างดี และเสน่ห์
จากความงดงามในฤดูกาลต่าง ๆ นอกจากน้ียังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับหมู่บ้านโกคายาม่า 
(Gokayama) ในจังหวัดโทยาม่า จากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ตั้งอยู่ในเมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ด้วย
เสน่ห์และความสวยงามของตัวหมู่บ้านท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติให้ความรู้สึกราวกับหมู่บ้านในเทพนิยาย ซึ่งมี
ความสวยงามอย่างมาก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและชมความสวยงามของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ถกูโอบ
กอดด้วยขุนเขาแห่งนี้ 

    

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟ”ุ สถานท่ีที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนเวลาไปยังประเทศญี่ปุ่น
ในอดีตและมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ำ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่
ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอันเก่าแก่ที่อาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตาม
จารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ พร้อมท้ังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... 
เพื่อนำท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่า
ราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 
ปีที่แล้ว ท่านจะได้ชมถึงห้องทำงานและห้องพักผ่อนที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต โดยสิ่งที่น่าสนใจของทาคา
ยาม่าจินยะก็คือการที่คุณอาจได้สัมผัสมุมมองเกี่ยววิถีชีวิตของผู้ว่าการแคว้นและสภาผู้อาวุโสในยุคเอโดะ และความแยบ
ยลของกลวิธีการก่อสร้างอาคารไม้ หลังผ่านประตูอันสง่างามเขาไปแล้วคุณจะพบห้องหลายห้อง เช่น ห้องโถงขนาดใหญ่ 
ห้องครัว ห้องน้ำชา ฯลฯ ภายในห้องคุณสามารถสังเกตวัตถุสิ่งของและภูมิปัญญาของบรรพชนผ่านสิ่งต่าง ๆ เช่นเครื่องมือ
เครื่องใช้ในสมัยนั้นและที่ครอบปิดหัวตะปูท่ีทำข้ึนเป็นรูปกระต่าย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ ่นที่มีอายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์กลางการค้าของเมือง 
ทาคายาม่าที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในยุคเอโดะ จุดเด่นของย่านนี้คืออาคารบ้านเรือนเป็นสไตล์แบบ
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ญี่ปุ่นแท้ ๆ และสีของตัวอาคารจะมีสีน้ำตาลและสีดำเท่านั้น ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์เชิดชูให้เป็นย่านที่มีสิ่งกอ่สร้างที่
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของญี่ปุ่น ตลอดสองข้างทางในย่านนี้จะมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ได้เลือก
ชิมเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้าน
อร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ที่พัก : TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 
วันที่สาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ไร่วาซาบิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดสดเช้าเมืองทาคายาม่า” เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะ หรือเมื่อประมาณ 200 ปี
ก่อน เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมายังเมืองทาคายาม่า เพราะบรรยากาศการค้าขายของที่นี่จะแตกต่างจากเมือง
ใหญ่มากทีเดียว ด้วยความเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่มากทำให้แลดูเป็นกันเองมากกว่า แถมราคายังกันเองกว่าไป
ซื้อในห้างใหญ่ ๆ อยู่มากพอตัว โดยตลาดเช้าของเมืองนี้จะมีด้วยกัน 2 แห่ง คือ ตลาดจินยะเมะ ตั้งอยู่หน้าอาคารทาคา
ยาม่าจินยะ และตลาดมิยางาวะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิยางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า ซึ่งสินค้าที่ขายในตลาดจะเป็นพวกผัก
ผลไม้ รวมถึงอาหารต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นมีสินค้าขายหลากหลายทั้งอาหารสดและอาหารพร้อมทาน อีกทั้งยังมีพวกของที่
ระลึกซึ่งเป็นของพื้นเมืองจำหน่ายอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในจังหวัดนากาโน่ มีความโดดเด่นทางด้าน
วัฒนธรรมอันเก่าแก่และธรรมชาติอันสวยงามอย่างเทือกเขา Japan Alps ... เพื่อนำท่านชมความงดงามของ “ปราสาท
มัตสึโมโต้” สถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สดุ
ของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติประจำชาติที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่สร้างด้วยไม้ 5 
ชั้น 6 คูหา ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ใช้สีดำเป็นหลักในการ
ตกแต่งทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุมจนได้สมญานามว่า “ปราสาทอีกา” นอกจากนี้ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลา
ชมดวงจันทร์ที่งดงามแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน ให้ท่านช่ืนชมความงามของปราสาทที่มีทัศนียภาพของ
เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นอันงดงามเป็นฉากหลัง 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่าง ๆ *** 
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หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิ” เครื่องปรุงท่ีขึ้นช่ือของญี่ปุ่น ท่านจะได้ตื่นตากับ “ต้นวาซาบิ” จำนวน
มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงข้ันตอนการเพาะปลูกและการนำมาทำเป็นอาหาร ให้ท่านได้อิสระบันทึกภาพวาซาบิตามอัธยาศัย 
อีกทั้งภายในไร่นี้ยังมีอาหารและของฝากท่ีมีส่วนผสมของวาซาบิสด ๆ จากแปลงให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมและเลือกซื้อกัน
ตามใจชอบ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Gotemba Premium Outlets) เรียกได้ว่าเป็นเอาท์เล็ทที่
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่าง บริเวณที่ตั้งจะ
เป็นทางผ่านสำหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ ถือว่ามีของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศยังดีงามอีกด้วย 
ภายในจะมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 
แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, 
Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion 
ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากน้ียังมีหมวดสินค้าอ่ืน ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า 
เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นสินค้าของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่น
โดยเฉพาะ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญี่ปุ ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื ้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื ้อที ่นุ ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ ่มอร่อย  
“แบบไม่อั้น!!!” 

ที่พัก : FUJI NO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 
วันที่สี ่ ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจกูุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
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นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 โดยมีความสูงประมาณ 3,776 
เมตร เมื่อข้ึนมาถึงช้ัน 5 จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิ ที่ช้ัน 5 นี้ยังเป็น
ที่ตั้งของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปน็ท่ี
สำหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” หรือ 
“สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีม่ีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าท่ีนี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า
ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่
ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าทำไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องลางกลับไปเป็นของที่ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับทัศนียภ าพที่
สวยงามของฟูจิซังในระยะใกล้ และเลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้านน้ำใส ตั้งอยู่ที่จังหวัด 
ยามานาชิ ในเขตพื้นท่ีเดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้นั่นเอง ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่
ยังคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านแห่งบ่อนํ้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่กักเก็บนํ้าจากการละลายของ
หิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้บ่อนํ้าทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะ
นาชิ, บ่อโจช,ิ บ่อวาค,ุ บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นน้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดู
ร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่าง ๆ จนทำให้นํ้าในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษคนญี่ปุ่น
เชื่อว่านํ้าในบ่อเหล่านี้นอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉํ่าแล้ว ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ในวันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บ้านเราจะสามารถ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีวิธีการสาธิตการนำพลังงานน้ำมาใช้ เช่น นำมาปั่นกังหันเพื่อที่จะให้
เครื่องตำข้าวทำงาน ฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านและบริเวณโดยรอบ 

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศไป “นั่งกระเช้าลอยฟ้า” (Yokohama Air Cabin) ในเมืองแห่งแรกของญี่ปุ่น เชื่อม
ระหว่าง Sakuragicho Station และ Unga Park Station ของโยโกฮาม่า ให้ท่านได้นั่งกระเช้าเหนือน้ำชมวิวเมืองกันได้
แบบพาโนรามา เห็นชิงช้าสวรรค์และเมืองโดยรอบ นอกจากนี้ยังเดินทางสะดวก อยู่ใกล้ที่เที่ยวน่าแวะอีกหลายแห่ง  และ
ให้ท่านได้เที่ยวชม “มินาโตะ มิไร 21” (Minatomirai 21) ศูนย์ความเจริญแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางแหล่งท่องเที่ยวใน
เมืองโยโกฮาม่า และเป็นสถานท่ีสำคัญที่ท่านสามารถพบกับสถานที่ท่ีทั้งทันสมัยและเก่าแก่ได้ในที่เดียว พื้นที่ท่าเรือจะหัน
หน้าออกจากเมืองโยโกฮาม่าและมีถนนที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า พื้นที่สวนสนุก สถาปัตยกรรมโบราณ และเรือลอยขึ้นลงบน
ผิวน้ำท่ีท่าเรือใกล้ ๆ กัน รับรองว่านักท่องเที่ยวท่ีมาที่นี่จะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำกลับไปอย่างแน่นอน 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ 
ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า 
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เสื ้อผ้า แบรนด์เนม เสื ้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ ่น เครื ่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ ่นไม่ว่าจะเป็น  KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้าน
อร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ที่พัก : SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบิน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 17.25 – 21.55 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

  

นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่องจำนวนไม่น้อยที่
ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่ผสมผสานความ
หลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟช่ันช้ันแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย ... เพื่อนำท่านเดินทาง
สู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่า 
วัดโคมแดง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 
645 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธ์ิมีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพ
ความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” เป็น
ถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้า
พื้นเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็น
ต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี” 
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซะกุซ่ามากนัก โดยหอนี้มีความสูง 
634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองชั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมือง
โตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา โดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่
สูงที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยังมีที่กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ภายในตึกแห่งนี้ครบครัน 
รวมทั้งยังมีอควอเรียมอยู่ในน้ันอีกด้วย 



 

แพค็เกจทัวร์ญี่ปุ่ น PRIVATE PACKAGE TAKAYAMA 5วัน 3คืน – รหัสทวัร์ J0522265 

 

ก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปปิ้งของฝากกลับบ้านของเหล่า
นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมสินค้าช้ันนำต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา กล้อง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น 
รวมทั้งร้าน 100 เยน ที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย มักจะ
เป็นร้านอาหารประเภท Fast Food ที่มีราเม็งอร่อย ๆ และอาหารอื่น ๆ ในราคาไม่แพงนัก ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน
กับการเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้าน
อร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

 สมควรแกเ่วลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบนินาริตะ” 

1725 เดินทางออกจาก สนามบนินาริตะ 

2155 ถึง “สนามบินสุวรรณภูมิ” กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 
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