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กำหนดการเดินทาง ราคา 

01 – 06 เมษายน 2566 65,900.- บาท 
 

 

วันที่หนึ่ง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ – สนามบินฮาเนดะ ( 22.45 – 06.55 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) 

พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรบัและอำนวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

 2245 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 682 

  มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง 
 

วันทีส่อง วัดโคโตคุอิน – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – มินาโตะมิไร – นั่งกระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม 
เอาท์เล็ท 

0655 ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุน่ ดินแดนอาทิตย์อุทัย (เวลาท้องถิ่นที่ญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 
สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ – สนามบินฮาเนดะ 
( 22.45 – 06.55 )   ✈  

2 
วัดโคโตคุอิน – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมง – มินาโตะมิไร 
– นั่งกระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม 
เอาท์เล็ท 

- 



HOTEL 
+ KANI 

MATSUZONO 
HOTEL OR SIMILAR  

 

3 
เจดีย์แดงชูเรโตะ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – 
โตเกียว – ช้อปปิ้งชิบูย่า   

SHINJUKU PRINCE 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน – ถนนคุราซึคุริ – โตเกียว – 
สวนอุเอโนะ (จุดชมซากุระ) – ช้อปปิ้งชินจูก ุ   



NABEZO + 
SOFT DRINK

SHINJUKU PRINCE 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซะกุซ่า – ถนนนาคามิเสะ – หอคอย
โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – แม่น้ำสุมิดะ (จุดชมซากุระ) – 
นั่งเรือล่องแม่น้ำสุมิดะ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ 

     

6 
สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
( 00.20 – 04.50 ) ✈    
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นำท่านเดินทางสู่เมือง “คามาคุระ” (Kamakura) เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว ให้ท่านได้นมัสการ 
“พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งวัดโคโตคุอิน” (Great Buddha of Kamakura) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคุระ มีความสูง
ถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนัก 95 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโตแห่งวัดโทไดจิ เมือง
นารา เดิมทีองค์พระใหญ่ไดบุทสึจะประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัด แต่เมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัด
หลายส่วนได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทำลายลงเลยทำให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยู่โดยไม่ได้สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่ อิสระให้
ท่านได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และความอลังการของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองคามาคุระ
และของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ 

จากนั ้นพาท่านเดินทางสู่ “โยโกฮาม่า” (Yogohama) เป็นเมืองท่าที ่ตั ้งอยู ่บริเวณอ่าวโตเกียว ซึ ่งทางตอนใต้ของ
กรุงโตเกียวถือว่าเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การค้า 
และการคมนาคมของประเทศมาตั้งแต่แรกเริ่มการต่อตั้งประเทศ ดังนั้นโยโกฮาม่าจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นเก่าแก่ที่ผสมผสานกับความทันสมัยเข้ากันได้อย่างลงตัว ก่อให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวโยโกฮาม่าที่น่าสนใจ
มากมาย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเมง” (Yokohama Ramen Museum) เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คนรักราเมง
พลาดไม่ได้ เพราะมีการจัดแสดงทั้งประวัติความเป็นมาแบบครบครันของราเมงในญี่ปุ่น มีการรวบรวมเอาที่สุดของร้าน
ราเมงทุกสารทิศในญี่ปุ่นมากถึง 9 ร้านด้วยกัน เนื่องจากมีการจำลองเอาบรรยากาศร้านราเมงยุคโบราณมาให้เราได้นั่งชิม
ไปอินไปอีกต่างหาก โดยจะมีการจัดบรรยากาศจำลองของถนนและอาคารบ้านเรื่องของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่า
ของโตเกียว ซึ่งข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองแห่งราเมง อิสระให้ท่านได้เลือกชมและชิมราเม็งสูตรต่าง ๆ ที่ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนให้ท่าน
ลิ้มรสกันมากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไป “นั่งกระเช้าลอยฟ้า” (Yokohama Air Cabin) ในเมืองแห่งแรกของ
ญี่ปุ่น เชื่อมระหว่าง Sakuragicho Station และ Unga Park Station ของโยโกฮาม่า ให้ท่านได้นั่งกระเช้าเหนือน้ำชมวิว
เมืองกันได้แบบพาโนรามา เห็นชิงช้าสวรรค์และเมืองโดยรอบ นอกจากน้ียังเดินทางสะดวก อยู่ใกล้ที่เที่ยวน่าแวะอีกหลาย
แห่งและให้ท่านได้เที่ยวชม “มินาโตะ มิไร 21” (Minatomirai 21) ศูนย์ความเจริญแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางแหล่ง
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ท่องเที่ยวในเมืองโยโกฮาม่าและเป็นสถานที่สำคัญที่ท่านสามารถพบกับสถานที่ที่ทั้งทันสมัยและเก่าแก่ได้ในที่เดียวพื้นท่ี
ท่าเรือจะหันหน้าออกจากเมืองโยโกฮาม่าและมีถนนท่ีเต็มไปด้วยตึกระฟ้าพื้นที่สวนสนุกสถาปัตยกรรมโบราณและเรือลอย
ขึ้นลงบนผิวน้ำที่ท่าเรือใกล้ๆกันรับรองว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะมีช่วงเวลาที่น่าจดจำ
กลับไปอย่างแน่นอน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Gotemba Premium 
Outlets) เรียกได้ว่าเป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทั้งแบรนด์ใน
ประเทศและแบรนด์ต่างประเทศกม็ีครบหมดทุกอย่างบริเวณที่ตั้งจะเป็นทางผ่านสำหรับ
การไปเทีย่วภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ถือว่ามีของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศยังดี
งามอีกด้วย ภายในจะมีร้านคา้กว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าท่ีได้รวบรวม
กว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive 
Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ไดแ้ก ่Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้ Home 
Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากน้ียังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อย่าง
รองเท้า กระเป๋าเสื้อผ้าเด็กซึ่งของทุกช้ินเป็นสินค้าของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง
ของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศยั 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูท่ีมรีสชาติอร่อยและมีเนื้อนุ่มน่ารับประทาน ให้ท่าน
ได้อิ่มอร่อยจุใจ 

ที่พัก : MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 
วันที่สาม เจดีย์แดงชูเรโตะ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชิบูย่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

พาท่านเดินทางสู่ “เจดีย์แดงชูเรโตะ” (Chureito Pagoda) (จุดชมซากุระ) เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น
เมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุ
ระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี ค.ศ. 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจา้
ต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าช้ัน อิสระให้
ท่านได้หามุมถูกใจเก็บภาพตามอัธยาศัย 
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จากนั้นพาท่านเดินทางสู่  “พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ” (Iyashi no Sato) ตั้งอยู ่ในพื้นที่ที ่เคยเป็นหมู่บ้าน
เกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี ค.ศ. 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปี
ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือนที่ได้รับการ
ดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรึ่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือดั้งเดิมที่ต่างกัน 
เช่น เครื่องปั้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดายวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมี่ โซบะด้วยตนเอง 
ส่วนของพิพิธภัณฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเกษตรกรที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในแถบนี้ 
พิพิธภัณฑ์การกัดเซาะและการควบคุมตะกอนที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มที่ทำลายหมู่บ้าน และเทคนิคการใช้
ป้องกันภัยพิบัติ ส่วนบ้านที่เหลือจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะท้องถิ่น  ร้านผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล 
และท่านยังสามารถ “สวมชุดกิโมโน” , “ชุดนักรบซามูไร” ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารตั้งอยู่รอบ ๆ 
หมู่บ้านอีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าชุดกิโมโนประมาณ 2,000 เยน) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มี
นักท่องจำนวนไม่น้อยท่ีต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ช่ือว่าเป็นมหานครที่
ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟช่ันช้ันแนวหน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย … เพื่อ
พาท่านเดินทางสู่ “ย่านชิบูย่า” (Shibuya) แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า
ต่าง ๆ และร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้าง SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมาย รวมทั้งมีรูปปั้นฮาจิโกะ หรือเจ้า
หมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิที่เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูย่าตราบจนวันตายของมัน และให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งไปกับ
ห้าง SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ที่สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยู่ทางตะวันออก
ของสถานีรถไฟชิบูย่า เป็นอาคารสูง 34 ช้ันโดยมีร้านค้า กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟช่ันต่าง ๆ จากทุกมุมโลกมาไว้ท่ีนี่ 

หรือ ท่านจะเลือกขึ้นไปชมวิวบนตึก “ชิบูย่า สกาย” (Shibuya Sky) เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ของโตเกียวที่ ชิบูย่า สแครม
เบิ้ล สแควร์ (Shibuya Scramble Square) และเป็นตึกที่สูงที่สุดของย่านชิบูย่าอีกด้วย ท่านสามารถชมวิวของโตเกียวได้
อย่างอลังการแบบ 360 องศา พร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำ ๆ ซึ่งถ้าอากาศดีก็จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย ภายใน
อาคารเนืองแน่นไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ กว่า 200 ร้าน ทั้งร้านขายสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิค ร้านหนังสือ คาเฟ ่ร้านอาหาร รวมถึงแกลเลอรี่ และอาคารสำนักงาน เรียกว่าครบครันแถมทันสมัยแบบสุด ๆ 
(ราคาจุดชมวิว 2,000 เยน) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 
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ที่พัก : SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน – ถนนคุราซึคุริ – โตเกียว – สวนอุเอโนะ (จุดชมซากุระ) – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เป็นย่านที่มีเสน่ห์และมีความเป็นเอกลักษณ์มาก ๆ ทีเ่ต็มไปด้วยบ้านเรือนสไตล์สมัย
เอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี ทำให้ย่านนี้มีฉายา 
Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่าลิตเติ้ลเอโดะ (Little Edo) โดยคำว่า “Kura” แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนน 
Kurazukuri ซึ่งเป็นเส้นท่ีคนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้นั่นเอง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดคิตาอิน” (Kitain Temple) เป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาวาโกะเอะ ที่เคยเป็น
วัดหลักของนิกายเทนไดในภูมิภาคคันโต เนื่องมาจากการที่ในสมัยเอโดะนั้น ท่านโชกุนได้เลื่อมใสศรัทธาเจ้าอาวาสของวัด
แห่งนี ้ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้เริ่มมาจากการถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 830 แต่อาคารบางส่วนของวัดได้ถูกทำลาย
ลงภายหลัง จะยังมีคงเหลือไว้เพียงส่วนของปราสาทเอโดะ Edo Castle ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ก็คือการที่มีรูปปั้นจำนวนมาก
ถึง 540 รูป โดยแต่ละรูปก็จะมีการแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ที่แต่งต่างกันไป 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ย่านคุระซึคุริ” (Kurazukuri) ย่านเมืองเก่าตั้งแต่สมัยเอโดะ ในย่านนี้มีอาคารประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 400 ปี เรียงรายอยู่สองข้างถนน และบริเวณของหอระฆัง Toki no kane ที่ได้รับเลือกให้เป็นเขตอาคาร
โบราณสถานที่ได้รับการอนุรักษ์และอาจกล่าวได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ แม้แต่ร้านสตาร์บั คส์ก็ตั้งอยู่ใน
อาคารกันไฟเช่นเดียวกัน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อพาท่านเดินทางไปยัง “สวนอุเอโนะ” (Ueno Park) หรือช่ือ
เต็ม อุเอโนะอนชิ (Ueno Onshi Koen) (จุดชมซากุระ) คือสวนสาธารณะแห่งแรกในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตไทโต โตเกียว โดย
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลในปี ค.ศ. 1873 ภายในพื้นที่กว้างประมาณ 530,000 
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ตารางเมตร โดยสวนอุเอโนะนั้นยังเป็นจุดชมซากุระทีข่ึ้นชื่ออีกด้วย เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิจึงคึกคักไปด้วยผู้คนที่เดินทางมา
ชมซากุระกันอย่างมากมาย 

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

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) บริการท่านด้วย ชาบู ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น มีน้ำซุปน้ำใสแบบซอสสไตล์ญี่ปุ่น เสิร์ฟ
พร้อมเนื้อหมูสไลด์แซมมันหรือเนื้อวัว มีผักสดต่าง ๆ อาทิเช่น 
เห็ดเข็มทอง ต้นหอม กะหล่ำปลี ให้ท่านเลือกสั่งรับประทานได้อย่างจุใจ เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยและน้ำจิ้มชาบู ชาบู
ขนานแท้ ๆ พร้อมทั้งเคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิงค์ไม่อั้น 

ที่พัก : SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

วันทีห่้า ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซะกุซ่า – ถนนนาคามิเสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – แม่น้ำสุมิดะ (จุดชมซากุระ) – 
นั่งเรือล่องแม่น้ำสุมิดะ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

  

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาซึกจิิ” เป็นตลาดปลาที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของญี่ปุ่น ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ 
คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณที่ร้านค้าส่งใช้
เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีช่ือเสียง อร่อย
กับอาหารทะเลอื่น ๆ จากทั่วทุกทะเลของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้
เล ือกซื ้อและชมข้าวของเครื ่องใช้เครื ่องครัวมากมายและ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” (Asakusa 
Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือ
เรียกอีกอย่างว่าวัดโคมแดงเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยม
มากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียวถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี 
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ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อม
ถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิ
เซะ” เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็น
สินค้าพ้ืนเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า 
เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซะกุซ่ามากนักโดยหอนี้มีความสูง 
634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองช้ันโดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และช้ันบนสูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียว
ที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศาโดยได้รับการยอมรับให้โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุด
ในญี่ปุ่นให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยังมีที่กินเที่ยวช็อปปิ้งอยู่ภายในตึกแห่งนี้ครบครัน รวมทั้งยัง
มีอควอเรียมอยู่ในน้ันอีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

 

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “แม่น้ำสุมิดะ” (Sumida River) (จุดชมซากุระ) ให้ท่านได้ชมซากุระสีชมพูที่กำลัง
ผลิบานสะพรั่งอย่างงดงามบริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมในการชมซากุระสวย ๆ ที่เรียงรายเลียบไปตามฝัง่
แม่น้ำ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซะกุซ่าคันนอน อีกทั้งบริเวณสวนสุมิดะสามารถมองเห็นหอคอยโตเกียวสกายทรีได้อีกด้วย 
และใหท้่านเปลี่ยนบรรยากาศไป “นั่งเรือล่องแม่น้ำสุมิดะ” จากอาซะกุซ่า ไปยัง เกาะโอไดบะ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” (Odaiba) เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียวที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวม
เทคโนโลยีล้ำยุคและทันสมัย เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพของชาวญี่ปุ่นที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ให้เป็นไปได้ขึ้นมา ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับการนั่งกินลมชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตื่นตากับสีสัน
ของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าวโตเกียวที่มีสะพานเรนโบว์ (Rainbow  Bridge) 
พาดผ่าน และมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง รวมทั้งเทพีเสรีภาพเวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว 
หรือ ท่านจะเลือกช้อปปิ้งที่ “ห้างสรรพสินค้าไดเวอร์ซิตี้โตเกียว” (Diver City Tokyo Plaza) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดงึดูด
นักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท ์Theatrical City Space เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 
ร้าน อาทิ UniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ และสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับ
เจ้าหุ่นยนต์กันดั้มยักษ์ที่หน้าห้างซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา RX-0 Unicorn Gundam ตัวสูงกว่า 
20 เมตร อีกทั้งยังมียูนิคอร์นปรับเปลี่ยนโหมดของใบหน้าได้ ทั้งตัวหุ่นยนต์เรืองแสงได้มากกว่า 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ 
สะโพก หน้าอก เป็นต้น โดย Unicorn Gundam ตัวล่าสุดที่มีโชว์แสง สี เสียง และขยับเกราะ เปิดเขา กันเป็นเวลาอีกด้วย 
(ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค ์, ค่าเข้าชมและเคร่ืองเล่นต่าง ๆ) และให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ “ห้างสรรพสินค้าวีนัสฟอร์ต” (Venus 
Fort) ตั้งอยู่ที่ย่านโอไดบะ ภายในห้างมีร้านค้ากว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า 
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อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ฯลฯ โดยที่น่ีมีคอนเซ็ปต์ของช้อปปิ้งมอลล์สไตล์เวนิช โดยจะเน้นการออกแบบ
และตกแต่งให้เป็นแบบเวนิชแท้ ๆ ส่วนหลังคาเป็นรูปท้องฟ้าก็จะเปลี ่ยนสีไปตามช่วงเวลาของวัน เรียกได้ว่าเป็น
ห้างสรรพสินค้าที่แม้จะไม่ได้ใหญ่มากที่สุด แต่ก็มีความลงตัวมากและมีสินค้าให้เลือกซื้อกันมากมายไม่แพ้ที่อื่น ๆ เลย
ทีเดียว 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11) 

 สมควรแกเ่วลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบนิฮาเนดะ” 
 
วันทีห่ก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 00.20 – 04.50 ) 

0020  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661 

0450  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ ่2 
ท่าน มีเตียงเสริม)               

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

01 – 06 เมษายน 2566 65,900.- 59,900.- 49,900.- 7,500.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 
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