วันที่

โปรแกรมทัวร์
เช้า

1.

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนาริ ตะ ญี่ปุ่น (มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)

2.

ท่าอากาศยานนาริ ตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น้ าสุ มิตะ โตเกียวสกายทรี - ล่องเรื อโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะพรี เมียม เอาท์เล็ต –
แช่ออนเซ็น (*พิเศษ!!บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์จ่ายเพิ่ม 1,999 บาท/ท่าน หากสนใจกรุ ณาแจ้ง ณ วันจอง)
ภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิ
โกะ - กระเช้าคาจิ คาจิ - หมูบา้ นโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - กันดั้มโอไดบะ - ห้างได
เวอร์ซิต้ ี - สะพานสายรุ ้ง
อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุทสึ - สวนริ มทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – Duty Free ช้อปปิ้ งชินจุกุ - ดิสนียช์ ็อป

3.

4.

5.

ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านฮาราจูกุ - ศาลเจ้าเมจิ - ชิบูยา่ - ช้อปปิ้ งกินซ่า (หากต้องการเที่ยว
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ กรุ ณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มี
รถรับ-ส่ง)

6.

อาหาร
เที่ยง เย็น

โรงแรม

Jusone Fujioyama หรื อ
เทียบเท่า
★★★★
Keisei Hotel Miramare
แนะนา หรื อเทียบเท่า
★★★★
Keisei Hotel Miramare
แนะนา หรื อเทียบเท่า
★★★★
Keisei Hotel Miramare
แนะนา แนะนา หรื อเทียบเท่า
★★★★

ย่านอุเอโนะ - ตลาดอะเมะโยโกะ - ช้อปปิ้ งอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริ ตะ –
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)
ขาไป
ขากลับ

TG 642 BKK - NRT
เวลา 23.50น. – 08.10น.
TG 677 NRT - BKK
เวลา 17.25น. – 21.55น.
สัมภาระโหลดใต้ เครื่ อง 20 KG. ถือขึน้ เครื่ อง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสายการบิน)
หากต้ องการซื้อน้าหนักเพิม่ กรุณาแจ้ งในวันจอง
300 บาท/1 kg.

Day 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ท่ าอากาศยานนาริตะ ญี่ปุ่น (มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
23.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริ ตะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG 642

Day 2 ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่ น้าสุ มิตะ - โตเกียวสกายทรี - ล่องเรื อโจรสลัด
ทะเลสาบอาชิ - โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เล็ต – แช่ ออนเซ็น
08.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาริ ตะ ญี่ปนุ่ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)
นาท่านสู่ โตเกียว กรุ งโตเกียวมีขนาดของพื้นที่ประมาณ 2,190 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กเป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศญี่ปนุ่ แต่มีประชากร
อาศัยอยูร่ วมกันทั้งหมดมากกว่า 13 ล้านคน ซึ่งมากเป็ นอันดับที่ 1 ของประเทศจากทั้งหมด 47 จังหวัด ถือได้ว่ากรุ งโตเกียวเป็ นเมืองขนาดใหญ่
และมีประชากรหนาแน่นแห่งหนึ่งของโลก
วัดอาซากุสะ วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็ นจุดถ่ายรู ปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรี ยกกัน
จนติดปากว่าวัดอาซากุสะ แถมตัวอักษรคันจิของชื่อวัดก็เป็ นตัวเดียวกันกับชื่อย่านอาซากุสะแต่อ่านออกเสี ยงต่างกัน
ถนนนากามิเสะ หรื อที่หลายๆคนรู ้จกั กันว่า ถนนช้อปปิ้ งนากามิเสะ แค่ชื่อนี่ก็ชดั เจนแล้วล่ะค่ะว่าสายช็อปปิ้ งต้องชอบแน่ๆ โดยถนนสายนี้
รับรองว่าถ้าจะเดินทางมาวัดเซนโซจิ หรือวัดอาซากุสะต้องได้ผา่ นมาแวะกันชัวร์ เพราะเป็ นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่พ้นื ที่
ภายในของวัดนัน่ แหล่ะค่ะเนื่องจากวัดอาซากุสะเป็ นวัดยอดนิยมของโตเกียวจึงทาให้ถนนเส้นนี้เป็ นถนนเส้นที่คึกคักเกือบตลอดเวลา

แม่ น้าสุ มิดะ เป็ นแม่น้ าที่ไหลผ่านเมืองโตเกียว ออกสู่อ่าวโตเกียว โดยเป็ นแม่น้ าที่แยกออกมาจากแม่น้ าอาราคาวะ ที่ไหลผ่านจังหวัดไซตามะ
ซึ่งอยูท่ างเหนือของโตเกียว
นาทุกท่านถ่ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอ
กวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสู ง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ
“หอคอยโตเกียวสกายทรี ”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จากละแวก วัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะ ให้ทุกท่านอิสระในการเก็บภาพประทับใจกับคู่กบั แลนด์มาร์กของกรุ งโตเกียว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูชาบู
นาท่าน ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ เรื อโจรสลัดฮาโกเน่เป็ นเรื อท่องเที่ยวที่แล่นบนทะเลสาบอาชิ จุดชมวิวในฮาโกเน่ โดดเด่นด้วยสี สัน
สดใสและการตกแต่งที่หรู หรา

นาท่านสู่ โกเทมบะพรีเมียม เอาท์เล็ต ช้อปปิ้ งมอลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แหล่งช้อปปิ ง้ ยอดนิยมประจาสถานที่ท่องเที่ยวรอบแนวภูเขาไฟฟูจิ
ภายในมีรา้ นค้าแบรนด์เนมกว่า 210 ร้าน ศูนย์อาหารอีก 23 แห่ง ซึ่งแวดล้อมไปด้วยภูมิทศั น์ทางธรรมชาติสวยๆ ทัง้ ทะเลสาบ สวนดอกไม้
และภูเขาไฟฟูจิ
ค่า บริการอาหารค่า เซ็ทอาหารญี่ปุ่น บุฟเฟต์ ซูชิ (*พิเศษ!!บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ จ่ายเพิม่ 1,999 บาท/ท่ าน หากสนใจกรุณาแจ้ ง ณ วันจอง)
หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ แช่ น้าร้ อนออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทาให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณ
สวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง)
พัก Jusone Fujioyama หรือเทียบเท่ า

Day 3 ภูเขาไฟฟูจิช้ ัน 5 - ศาลเจ้ าโคมิทาเกะ - ศู นย์ จาลองแผ่ นดินไหว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้ าคาจิ คาจิ - หมูบ้าน
โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - กันดั้มโอไดบะ - ห้ างไดเวอร์ ซิตี้ – สะพานสายรุ้ง
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิช้ันที่ 5 หรื อ Mt. Fuji 5th Station เป็ นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยว และจุดเริ่ มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ
สาหรับบรรดานักปี นเขา ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปนุ่ *ขอสงวนสิ ทธิ์การเข้าชมในวันที่ไม่สามารถเข้าได้*
ศาลเจ้ าโคมิทาเกะ เป็ นศาลเจ้าชินโตที่ต้งั อยูใ่ นบริ เวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ แลนมาร์คสาคัญของประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ่ งตั้งอยูใ่ นบริ เวณจังหวัดชิซุโอะ
กะและจังหวัดยามานาชิ ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ. 937 เพื่อบวงสรวง “เท็งงุ” (Tengu) ปี ศาจจมูกยาวตามตานานญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเคย
ปกครองดินแดนบริ เวณนี้มาก่อน ซึ่งคาว่า “โคมิตาเกะ” โดยนอกจากกิจกรรมยอดนิยมอย่างการสักการะเท็งงุ และการซื้อเครื่ องรางติดไม้ติดมือ
กลับไปแล้ว ศาลเจ้าโคมิตาเกะยังเป็ นจุดชมวิวเก๋ ๆ ที่คุณจะได้เห็นทะเลสาบคาวากุจิอนั งดงามทอดตัวอยูเ่ บื้องล่างอีกด้วย

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว FUJINO EKI เป็ นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคน ให้รับรู ้ถึงผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
แผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดง
เหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจาลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู ้ต่างๆ และโซนช๊
อปปิ้ งสิ นค้างานฝี มือญี่ปุ่นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผา เครื่ องสาอาง และของฝากอีกมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูยากินิกุ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็ นหนึ่งใน 5 ทะเลสาบซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็ นทะเลสาบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดจาก
บรรดาทะเลสาบทั้งหมด ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปนุ่

นาท่านนัง่ กระเช้ าคาจิคาจิ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ
(Mount Tenjo) สู งประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลที่มีทศั นียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวที่
ต้องการความท้าทาย มีเส้นทางเดินป่ าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยังสถานีกระเช้าด้านล่าง ใช้เวลา 30 นาที
หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะ ฮักไก คือหมู่บา้ นเก่าแก่ในบริ เวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ภายในหมูบ่ า้ นมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์จานวน 8 บ่อ แต่ละบ่อ
มีความใสสะอาดจนสามารถมองเห็นได้ถึงบริ เวณก้นบ่อน้ า ตั้งอยูใ่ นจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

นาท่านเดินทางสู่ โตเกียว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่ านโอไดบะ ODAIBA คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว ได้รับการ
ปรั บปรุ งให้มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ นิยมในช่ วงหลังของปี 1990 นอกจากมี สถาปั ตยกรรมที่ สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยงั คงความเป็ น
ธรรมชาติไว้ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว สถานที่ต่างๆใน ย่านโอไดบะ ได้แก่ สะพานสายรุ ้ง, ห้าง Aqua City Odaiba, ห้าง Palette
Town,ห้าง Venus Fort, ห้าง Diver City Tokyo Plaza
สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เรี ยกได้ว่าเป็ นสะพานที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของโตเกียวเลยก็ว่าได้นะคะ เนื่องจากถือได้ว่าเป็ นเส้นทาง
หลักที่จะเชื่อมต่อระหว่างเกาะโอไดบะกับกรุ งโตเกียว โดยสะพานแห่งนี้มีท้งั ทางด่วน ทางปกติ และทางสาหรับเดินเท้าอยูท่ ้งั สองด้านไม่ใช่แค่
มีความสาคัญในการใช้ประโยชน์เท่านั้น
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านห้ างไดเวอร์ ซิตี้
พัก Keisei Hotel Miramare หรื อเทียบเท่ า

Day 4 อิบารากิ - พระใหญ่ อุชิคุไดบุทสึ - สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ ค – Duty Free - ช้ อปปิ้ งชินจุกุ – ดิสนีย์ช็อป
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ อิบารากิ
พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) แห่งเมืองอุชิคุ จังหวัดอิบารากิ เป็ นพระพุทธรู ปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็ นรู ปปั้น
พระพุทธรู ปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสู งที่สุดในโลก โดยถูกบันทึกไว้โดยหนังสื อบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of
word records) เมื่อปี ค.ศ. 1995
นาท่านเดินทางสู่ สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ ค (Hitachi Seaside Park) หรื อสวนฮิตาชิ(Hitachi Park) เป็ นสวนริ มทะเลขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสี ยง
ด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย(Kochia)ที่โดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็ นสี แดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยูท่ ี่เมืองฮิตาชินา
กา(Hitachinaka) ของจังหวัดอิบารากิ อยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือประมาณ 130 กิโลเมตร ที่สวนริ มทะเลฮิตาชิ ซี
ไซด์ ปาร์ ค (Hitachi Seaside Park)สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะจะมีดอกไม้ สายพันธ์ต่าง ๆ ที่จะสลับกันบานตลอดเวลา
รวมทั้งยังมีโซนของสวนสนุกที่ชื่อว่า Pleasure Garden เปิ ดให้บริ การตลอดเวลาด้วย แต่ที่สวนฮิตาชิน้ ีจะมีช่วงเวลาของทุ่งดอกไม้บานที่เป็ น
ไฮไลท์สาคัญอยูท่ ้งั หมด 4 ช่วงเวลาดังนี้

1. ทุ่งดอกนาร์ ซิสซัส(Narcissus) หรื อมีชื่อเรียกว่า Suisen Fantasy โดยจะบานช่วงฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน มี
ซึ่งที่สวนแห่งนี้มีมากกว่า 1 ล้านดอกจาก 600 สายพันธ์เลยทีเดียว โดยจะอยูใ่ กล้กบั โซนป่ าสนซึ่งจะส่งกลิ่นหอมหวานไปทัว่ บริ เวณ
2. ทุ่งดอกทิวลิป(Tulip) หรื อที่เรียกว่าช่ วง Tulip World โดยจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิเช่นกัน ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเมษายน ต่อจากทุ่ง
ดอกนาร์ซิสซัส มีดอกทิวลิปสี สันสดใสมากกว่า 280,000 ต้น จาก 220 สายพันธ์
3. ทุ่งดอกเนโมฟี เลีย(Nemophila) หรื อที่เรียกกันว่ าช่ วง Nemophila Harmony โดยจะบานต่อจากดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิเหมือนกัน ตั้งแต่
ปลายเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะเป็ นดอกไม้สีฟ้า และน้ าเงิน ทาให้ทุ่งหญ้าสี เขียวกลายเป็ นสี ฟ้าสวยงามแปลกตามาก เพราะ
หาชมไม่ได้ง่ายนัก ซึ่งถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในไฮไลท์ของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว นอกจากนี้ยงั มีทุ่งดอก rapeseed สี เหลืองสดที่จะบานพร้อมกันด้วย
4. ทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) หรื อที่เรียกว่าช่ วง Kochia Carnival ในฤดูใบไม้ร่วงช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติตน้ โคเชีย
จะเป็ นไม้พุ่มกลมสี เขียวซึ่ งก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสี จากทุ่งสี เขียวสด ไปเป็ น ทุ่งสี แดง สี แดงเลือดหมู และ สี
น้ าตาลตามลาดับ
ช่ วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ทุ่งโคเชียจะเป็ นสี เขียว ช่วงนี้จะมี Light up ให้ชมด้วยค่ะ
ช่ วงต้ นเดือนตุลาคม ทุ่งโคเชียจะเริ่ มผลัดเปลี่ยนสี แดงให้เห็น
ช่ วงกลางเดือนตุลาคม ทุ่งโคเชียจะเปลี่ยนเป็ นสี แดงจัด
ช่ วงปลายเดือนตุลาคม ทุ่งโคเชียสี จะเริ่ มเข้มขึ้นจนออกเป็ นสี เลือดหมู และค่อยๆแห้งเป็ นสี น้ าตาล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แวะช้อปที่ DUTY FREE อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าคุณภาพที่ร้านค้าปลอดภาษี มีสินค้าปลอดภาษีให้เลือกซื้อมากมาย
ช้ อปปิ้ งชินจุกุ (Shinjuku) ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของโตเกียวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็ น แหล่งช้อปปิ้ งขึ้นชื่อในโตเกียว แหล่ง
รวมช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินดื่มและ
ร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ เมืองชินจูกุยงั คงเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในนั้นก็คือ
การถือกาเนิดของ "Disney FLAGSHIP TOKYO" แฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปนุ่
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านชินจุกุ
พัก Keisei Hotel Miramare หรื อเทียบเท่ า

Day 5 ตลาดปลาซึกจิ ิ - ย่ านฮาราจูกุ - ศาลเจ้ าเมจิ - ชิบูย่า - ช้ อปปิ้ งกินซ่ า
(หากต้องการเที่ยวโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ กรุ ณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิม่ 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ตลาดปลาสึกิจิ เป็ นตลาดปลาและตลาดขายส่งที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริ มาณการค้าขายอาหารทะเลสู งถึง 2,000 ตันต่อวัน แม้ตลาดปลาสึ กิจิ
จะเป็ นตลาดขายส่งอาหารที่สาคัญที่สุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุ งโตเกียว แต่ก็ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็ นอย่างมากสาหรับ
นักท่องเที่ยว ทั้งการเปิ ดให้เข้าชมการประมูลปลาทูน่าตอนเช้าตรู่ แบบจากัดผูเ้ ข้าชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายที่รอให้นกั ท่องเที่ยวได้มาลิ้ม
ลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรู ปมากมายที่สามารถซื้อไปเป็ นของฝากได้อีกด้วย
ย่านฮาราจูกุ เป็ นย่านที่ข้ นึ ชื่อในด้านแฟชัน่ และ เป็ นจุดกาเนิดของการสร้างสรรค์แฟชัน่ ชนิดต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีชื่อเสี ยงไปทัว่
โลก ตั้งอยูใ่ นกรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เที่ยง เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร

ศาลเจ้ าเมจิ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะพระจักรพรรดินีแห่งยุคเมจิ ที่ครองราชย์ ในสมัยปี 1867-1912 หลังจากที่พระจักรพรรดิเมจิ
สิ้นพระชนม์ ผูค้ นในโตเกียวนั้นต่างเรี ยงร้องที่อยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่อใช้สักการะพระจักรพรรดิเมจิ
ย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางของวัยรุ่ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแฟชัน่ มีแหล่งช้อปปิ้ ง ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของ
แบรนด์ดงั อยูม่ ากมาย นอกจากนั้นแล้วก็ยงั มีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน มีผคู ้ นทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิน
ขวักไขว่อยูต่ ลอดทั้งวัน
นาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ย่านกินซ่ า
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร
พัก Keisei Hotel Miramare หรื อเทียบเท่ า

(หากต้ องการเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้ งในวันจองจ่ ายเพิม่ 2,999บาท/ท่ าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่ าน มีรถรับ-ส่ ง)
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600
ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่ องเล่นในหลายรู ปแบบ เช่น

•
•
•
•

ท้ าทายความมันส์ เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN
ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้ านผีสิง
นั่งเรื อผจญภัยในป่ ากับ JUNGLE CRUISE
ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS
เข้าไปอยูใ่ นโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์,โดนัลดัก๊ ฯลฯ หรื อ ช้อปปิ้ งซื้อของ
ที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กนั อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่ องเล่นนานาชนิด
อย่างจุใจ

Day 6 ย่ านอุเอโนะ - ตลาดอะเมะโยโกะ - ช้ อปปิ้ งอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (มีบริการ
อาหารบนเครื่ อง)
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ย่านอูเอโนะ นาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ตลาดอะเมะโยโกะ
AEON MALL (อิออนมอลล์ ) เป็ นศูนย์การค้ายอดฮิ ตที่ มีสาขามากมายทั่วญี่ ปุ่น นอกจากจะจัดจาหน่ ายสิ นค้าทุกประเภท เช่น ของใช้
ในชี วิตประจาวัน เครื่ องสาอาง แฟชั่น และสัตว์เลี้ ยงแล้ว ยังมีสิ่งบันเทิ งต่างๆ เช่ น โรงภาพยนตร์ ให้ได้เพลิ ดเพลินกันอีกด้วย ภายใน
สว่าง ทางเดินกว้าง และเพดานสู ง ทาให้รู้สึกปลอดโปร่ งโล่งสบาย พื้นที่ขนาดใหญ่มีผงั การจัดร้ านดีเดินได้สะดวกสบาย ซื้ อหาสิ นค้า
สุ ดฮิ ตได้ทนั ใจ AEON MALL ตอบสนองความต้องการในการชอปปิ งที่หลากหลาย เหมาะกับผูค้ นทุกเพศทุกวัย หากไปที่ AEON
MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุ กกับการชอปปิ งและสัมผัสวิถีชีวิตแบบญี่ ปุ่นด้วย

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อของฝาก ของที่ระลึกได้
ภายในสนามบิน
17.25 น.

เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจาสุ ดประทับใจ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้ านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้องกับสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนีเ้ ราจะคานึงถึงลูกค้าส่ วนใหญ่ เป็ นหลัก
หากลูกค้าท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรื อ เวลาบิน

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
07 - 12 ตุลาคม 65
12 – 17 ตุลาคม 65
(วันคล้ายวันสวรรคต)

19 – 24 ตุลาคม 65
(วันปิ ยมหาราช)

18 – 23 พฤศจิกายน 65
02 – 07 ธันวาคม 65
(วันพ่อ)

06 – 11 ธันวาคม 65
(วันรัฐธรรมนูญ)

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักเดี่ยวเพิม่
พัก2-3ท่ าน/ห้ อง
ไม่ มีเตียง
(ราคาต่ อ
(ราคาต่ อท่ าน)
(ราคาต่ อท่ าน)
ท่ าน)
47,777.-

45,777.-

9,777.-

49,777.-

47,777.-

9,777.-

49,777.-

47,777.-

9,777.-

45,777.-

43,777.-

9,777.-

49,777.-

47,777.-

9,777.-

50,777.-

48,777.-

9,777.-

