FTT2401 ทัวร์ญ่ีปน
ุ่ โอซาก้า โตเกียว ดิสนีย ์ สกีหิมะ 6 วัน 4 คืน

วันที่

โปรแกรมทัวร์
เช้า

1.

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)

2.

ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ศาลเจ้าสุ มิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า (รวมตัว๋ ชมด้าน
ใน) – สะพานแขวนโฮชิโนะบุรังโกะ - ถ่ายรู ปตึกซูโม่ ช้อปปิ้ งดิวตี้ฟรี - ย่านชินไซ
บาชิ โดทงโบริ
ยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอส์ (รวมตัว๋ ) - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว นาบานะโนะซาโตะ

3.

4.

นาโกย่า - ลานสกีฟูจิเทน ถ่ายรู ปภูเขาไฟฟูจิ – ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว - หมู่บา้ น
น้ าใส - แช่ออนเซ็น

5.

โตเกียว ถ่ายรู ปกันดั้มโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิต้ ี - สถานีโตเกียว - ถนนโอโมเตะซัน
โด – ช้อปปิ้ งชินจุกุ (หากต้องการเที่ยวโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ กรุ ณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม
2,999 บ./ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง 10.00 – 18.00 น.)

6.

วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรู ปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้ งอิออน มอลล์ - ท่า
อากาศยานนาริ ตะ – ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (มีบริ การอาหารบนเครื่ อง)
ขาไป
ขากลับ

อาหาร
เที่ยง เย็น

โรงแรม

Sarasa Hotel Namba หรื อ
แนะนา เทียบเท่า
★★★
APA Hotel Nagoyasakae
แนะนา
หรื อเทียบเท่า
★★★
Jusone Fujioyama หรื อ
เทียบเท่า
★★★★
Shinjuku Prince Hotel หรื อ
แนะนา แนะนา เทียบเท่า
★★★★
แนะนา

TG 622 BKK - KIX
เวลา 23.59น. – 07.30น.
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
เริ่ม 300 บาท/1 kg.

Day 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ท่ าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

23.59 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบิน TG 622

Day 2 ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ศาลเจ้ าสุ มิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า (รวมตั๋วชมด้านใน) – สะพานแขวนโฮชิโนะบุรังโกะ
- ถ่ ายรู ปตึกซู โม่ ช้ อปปิ้ งดิวตีฟ้ รี - ย่านชินไซบาชิ โดทงโบริ
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)
นาท่านสู่ ศาลเจ้ าสุ มิโยชิ ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ดา้ นสถาปัตยกรรมที่ทาให้น่าสนใจ หากยังเป็ นเพราะความศักดิสิทธิ์ของเทพคามิ (เทพเจ้า
ชินโต) ที่เชื่อว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลอดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรื อที่ให้
ความนับถือเทพเจ้าองค์น้ ีมากๆ เห็นได้จากการที่สามารถเห็นศาลเจ้ารู ปแบบนี้ได้ตามบริ เวณใกล้ๆท่าเรื อ
ปราสาทโอซาก้า (รวมตัว๋ ชมด้านใน) ปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่ไม่ว่าใครก็ตอ้ งมาเยือน นับเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้าด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกาแพงหิน คูน้ า ไปจนถึง
สวนนิชิโนมารุ ที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มองแล้วดูตดั กับความเป็ นเมืองทันสมัยที่อยูร่ ายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทาให้ความรู ้สึกเหมือน
เป็ นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบนั ปราสาทโอซาก้ามีด้วยกัน 8 ชั้น ซึ่งการเลือกชมปราสาทโอซาก้านั้น จะเริ่ มจากการขึ้นลิฟต์ไป
ชั้น 5 แล้วเดินขึ้นไปจนถึงชั้น 8 จากนั้นค่อยๆเดินลงมาทีละชั้นก็ได้ แต่ตอ้ งรอคิวขึ้นลิฟต์ซ่ ึงเวลาค่อนข้างจะรอนาน หรื อถ้าไม่อยากรอคิวขึ้น
ลิฟต์ ก็สามารถเลือกที่จะเดินขึ้นบันไดไล่จากชั้น 1 ไปยันชั้น 8 ก็ได้ ซึ่งชั้น 8 เป็ นสถานที่ดูวิวเมืองโอซาก้าได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียวและถัด
ลงมาก็จะเป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ในยุคสงคราม ซึ่งมีการนาเสนอที่น่าสนใจ เป็ นการผสมผสานระหว่างวิดีโอกับฉากประกอบ
ส่วนชั้น 3 และ 4 ทางทีมงานและผูด้ ูแลของทางปราสาทโอซาก้า ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรื อวิดีโอ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สะพานแขวนโฮชิโนะบุรังโกะ เป็ นสะพานแขวนขนาดใหญ่ที่มีความยาว 280 เมตร สู งจากพื้นดินมากที่สุด 50 เมตร ไฮไลท์ของสะพานนี้คือ
ทิวทัศน์ 360 องศาที่จะชมได้จากบนสะพานแขวน โฮชิโนะบุรังโกะนั้นอยูใ่ น "อุทยานฮชิดะ" (Hoshida Park) ซึ่งอยูท่ ี่เขตคะตะนะ จังหวัดโอ
ซาก้า ขอแนะนาให้ไปช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เนื่องจากเป็ นช่วงที่ไม้ใบกาลังเปลี่ยนสี กาลังสวย

นาท่านถ่ายรู ป ตึกซูโม่ ตั้งอยูใ่ นย่านชินไซบาฉิ แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโอซาก้า เพิ่งเปิ ดตัว อย่างเป็ นทางการไปเมื่อเดือนเมษายน 2017
นี่เอง ด้วยรู ปแบบอาคารที่ทนั สมัยบวกกับที่ต้งั ซึ่งอยูต่ ิดกับถนนใหญ่ ทาให้มีความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็ นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนี้
ไปแล้ว และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งมอลล์ที่เน้น สินค้าปลอดภาษี DUTY FREE โดยบริ เวณชั้น 1 จะเป็ นร้านนาฬิกา, เครื่ องประดับ, แว่นตา, ร้าน
จาหน่ายสุ รา และร้านอาหาร บริ เวณชั้น 2 จะเป็ นร้านเช่ากิโมโน, เครื่ องสาอาง, โสม, ร้านจาหน่ายสิ นค้าเกี่ยวกับตัวการ์ตูน และห้องเรี ยนชงชา
ส่วนบริ เวณชั้น 3 จะเป็ นร้านจาหน่ายยา และสิ นค้าเบ็ดเตล็ด

จากนั้นนาท่าน อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ย่านชินไซบาชิ ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองโอซาก้า เรี ยกได้ว่าเป็ นย่านยอดสุ ดฮอตของเหล่า
นักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็ นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
โอซาก้าและภูมิภาคคันไซ แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยูท่ ี่ยา่ นนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายร้านช้อปปิ้ งสตรี ทรวมตัวกันอยู่
ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิเป็ นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสิ นค้ามากมายให้ได้เลือกช้อป
กันอย่างจุใจ
ย่านโดทงโบริ ย่านการค้ายอดนิยมที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองโอซาก้า ซึ่งมีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันหนาแน่นตลอดทั้งวัน เพราะมีแหล่ง
ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นร้านอาหาร ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝั่งของแม่น้ าโดทงโบริ และนอกจากร้านค้า
ต่างๆ ที่มีให้เราได้มาเดินเปิ ดหู เปิ ดตามากมายแล้ว ที่นี่ยงั เป็ นแหล่งถ่ายรู ปสาคัญของนักท่องเที่ยวที่มาโอซาก้าอีกด้วย เพราะมีป้ ายโฆษณา และ
ป้ายห้างร้านต่างๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง ยิ่งพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสี สันตลอดทั้งย่าน ช่วยเพิ่มความคึกคัก และเรื่ องราว
น่าสนใจให้เราได้ไปตามเก็บความทรงจาดีๆ มากมาย
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านโดทงโบริ

พัก Sarasa Hotel หรื อเทียบเท่ า

Day 3 ยูนิเวอร์ ซัลสตูดิโอส์ (รวมตั๋ว) - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว นาบานะโนะซาโตะ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ยูนิเวอร์ ซัลสตูดิโอส์ (รวมตัว๋ ) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย นับเป็ นสวนสนุก
แห่งแรกในเอเชียของ ยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอส์ที่เปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจ
คนจานวนมากสวนสนุกแห่งนี้แบ่งเป็ นโซนต่างๆได้แก่

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

Super Nintendo World

The Wizarding World Harry Potter

The Amazing Adventure of Spiderman

Minion Park

Water World

Jurassic Park

หากต้ องการซื้อตั๋ว Express Pass กรุณาแจ้ งในวันจองเริ่ม 1,999 บ./ท่ าน
Package 1 Despicable Me Minion
Mayhem

Package 2 The Flying Dinosaur

Package 3 Fun Ride

Package 4 Variety Choice

Package 5 The Flying Dinosaur &
Jurassic Park

Package 6 Hollywood Dream - The
Ride & Spider Man

- Mario Kart: Koopa's Challenge
- Harry Potter and the Forbidden Journey™
- Despicable Me Minion Mayhem
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรื อ Jurassic Park - The Ride (เลือกได้ 1 อย่าง)
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™
- Mario Kart: Koopa's Challenge
- Harry Potter and the Forbidden Journey™
- The Flying Dinosaur
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรื อ Jurassic Park - The Ride (เลือกได้ 1 อย่าง)
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™
- Yoshi's Adventure
- Despicable Me Minion Mayhem
- JAWS™
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรื อ Jurassic Park - The Ride (เลือกได้ 1 อย่าง)
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™
- Harry Potter and the Forbidden Journey™
- Flight of the Hippogriff™
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรื อ Jurassic Park - The Ride (เลือกได้ 1 อย่าง)
- รวม Express Pass: The Wizarding World of Harry Potter™
- 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 หรื อ JAWS™ (เลือกได้ 1 อย่าง)
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™
- 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 หรื อ JAWS™ (เลือกได้ 1 อย่าง)
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™
Package 7 Attack On Titan XR Ride - Mario Kart: Koopa's Challenge
- Yoshi's Adventure
& Despicable Me Minion Mayhem
- Harry Potter and the Forbidden Journey™
- Flight of the Hippogriff™
- Attack On Titan XR Ride
- Despicable Me Minion Mayhem
- Hollywood Dream - The Ride หรื อ JAWS™ (เลือกได้ 1 อย่าง)
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™
Package 8 Attack On Titan XR Ride - Mario Kart: Koopa's Challenge
- Yoshi's Adventure
& SING on Tour
- Harry Potter and the Forbidden Journey™
- Flight of the Hippogriff™
- SING on Tour
- Attack On Titan XR Ride
- Hollywood Dream - The Ride หรื อ JAWS™ (เลือกได้ 1 อย่าง)
- 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 หรื อ Jurassic Park - The Ride (เลือกได้ 1 อย่าง)
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™
Package 10 Attack On Titan XR Ride - Hollywood Dream - The Ride
- Attack On Titan XR Ride
& Hollywood Dream - The Ride
- The Flying Dinosaur
- Hollywood Dream - The Ride หรื อ JAWS™ (เลือกได้ 1 อย่าง)
- Mario Kart: Koopa's Challenge
Package 11 The Flying Dinosaur
- Yoshi's Adventure
- Harry Potter and the Forbidden Journey™
- Flight of the Hippogriff™
- The Flying Dinosaur
- Despicable Me Minion Mayhem
- Hollywood Dream - The Ride หรื อ JAWS™ (เลือกได้ 1 อย่าง)

Package 12 Hollywood Dream - The
Ride

- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™
- 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 หรื อ JAWS™ (เลือกได้ 1 อย่าง)
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™

เดินทางสู่เมืองมิเอะ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ชมงานประดับไฟฤดูหนาว นาบานะโนะซาโตะ เป็ นงานประดับไฟตอนกลางคืนในช่วงฤดูหนาว
ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในญี่ปนจุ
ุ่ ดเด่นของงานนี้ประกอบไปด้วยลาธารแสงสี น้ าเงิน อุโมงค์แห่งแสงที่ประดับตกแต่งไปด้วยทะเลเมฆและต้นไม้แฝด

และอีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินชมเก็บภาพความประทับใจในงาน
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พัก APA Hotel Nagoyasakae หรื อเทียบเท่ า

Day 4 นาโกย่า – ลานสกีฟูจิเทน (กรณีที่ฟูจิเทนไม่เปิ ดจะพาไปเล่นลานสกีสโนว์ทาวน์เยติแทน) ถ่ ายรู ปภูเขาไฟฟูจิ – ศูนย์ จาลอง
แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้าใส - แช่ ออนเซ็น
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเทน (ใช้เวลาประมาณ 3.20 ชม.) เป็ นสกีรีสอร์ตทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็ นทาเลที่เยี่ยมสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นฉากหลังและทะเลสาบคาวากุจิอยูเ่ บื้องล่าง คุณสามารถเล่นสกี สโนว์บอร์ด ลากเลื่อนและเล่นหิมะได้ที่นี่ นาท่าน ถ่ ายรูปภูเขาไฟฟูจิ เป็ น
ภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร ตั้งอยูบ่ ริ เวณจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดยามานาชิ ซึ่งอยูท่ างตะวันตกของ โตเกียว พื้นที่
โดยรอบประกอบด้วย ทะเลสาบฟูจิท้งั ห้า อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเนะ-อิซุ และน้ าตกชิราอิโตะ โดยในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจาก
โตเกียวได้

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว FUJINO EKI เป็ นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคน ให้รับรู ้ถึงผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
แผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดง
เหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจาลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู ้ต่างๆ และโซนช้อป
ปิ้ งสิ นค้างานฝี มือญี่ปนต่
ุ่ างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผา เครื่ องสาอาง และของฝากอีกมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูยากินิกุ

หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะ ฮักไก คือหมู่บา้ นเก่าแก่ในบริ เวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ภายในหมูบ่ า้ นมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์จานวน 8 บ่อ แต่ละบ่อ
มีความใสสะอาดจนสามารถมองเห็นได้ถึงบริ เวณก้นบ่อน้ า ตั้งอยูใ่ นจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น

ค่า บริการอาหารค่า พิเศษ!!บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั โรงแรม)
หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ แช่ น้าร้ อนออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทาให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณ
สวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่ โมง)

พัก Jusone Fujioyama หรือเทียบเท่ า

Day 5 โตเกียว ถ่ ายรู ปกันดั้มโอไดบะ ห้ างไดเวอร์ ซิตี้ - สถานีโตเกียว - ถนนโอโมเตะซันโด – ช้ อปปิ้ งชินจุกุ (หากต้องการเที่ยว
โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ กรุ ณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999 บ./ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง 10.00 – 18.00 น.)
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ โตเกียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) กรุ งโตเกียวมีขนาดของพื้นที่ประมาณ 2,190 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กเป็ นอันดับที่
3 ของประเทศญี่ปุ่น แต่มีประชากรอาศัยอยูร่ วมกันทั้งหมดมากกว่า 13 ล้านคน ซึ่งมากเป็ นอันดับที่ 1 ของประเทศจากทั้งหมด 47 จังหวัด ถือได้
ว่ากรุ งโตเกียวเป็ นเมืองขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่นแห่งหนึ่งของโลก ถ่ ายรูปกันดั้มโอไดบะ ไดเวอร์ ซิตี้ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุ งให้มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูม่ ากมายแล้ว แต่ก็ยงั คงความเป็ นธรรมชาติไว้ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว สถานที่ต่างๆใน ย่านโอ
ไดบะ ได้แก่ สะพานสายรุ ้ง, ห้าง Aqua City Odaiba, ห้าง Palette Town,ห้าง Venus Fort, ห้าง Diver City Tokyo Plaza

นาท่านสู่ สถานีโตเกียว จุดแรกที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนสถานีโตเกียว คือการเยี่ยมชมและถ่ายภาพสถานีโตเกียวในฝั่ง Marunouchi ซึ่งเป็ น
รู ปแบบอาคารเดิมจากการออกแบบของ สถาปนิกชาวญี่ปุ่น Kingo Tatsuno เป็ นแบบยุโรปที่คล้ายคลึงกับ สถานีรถไฟ Amsterdam Central
แห่งเนเธอแลนด์ Tokyo Character Street : สาวกการ์ตูนฟิ นเฟอร์ที่ชนั่ ใต้ดินฝั่งทางออก Yaesu Exit นั้นเต็มไปด้วยร้านของตัวการ์ตูนและ
คาแรคเตอร์ยอดฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น โปเกมอน มารู โกะ ริ ลคั คุมะ และมากกว่า 30 ตัวละคร มีของให้คุณเลือกช้อป พร้อมมุมถ่ายรู ปชิคๆ ที่
บอกเลยว่าน่ารักจนไม่ควรพลาด Tokyo Ramen Street : อิ่มอร่ อยร้านดังในที่เดียวกองทัพต้องเดินด้วยท้อง ก่อนออกนอกสถานีไม่ควรพลาด
การชิมราเมนร้านดังที่ Tokyo Ramen Street เพราะที่นี่รวบรวมเอาร้านดังมาให้ชิมกว่า 10 ร้านในที่เดียว มีท้งั ร้านประจา และร้านแบบ
หมุนเวียนให้คุณลิ้มลองความอร่ อยแบบไม่ตอ้ งไปหาที่ไหนไกล ＫＩＴＴＥ : ห้างสุ ดเก๋ ขวัญใจขาช้อปมีครบครันทั้งร้านค้า ร้านอาหาร
เที่ยง เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร

ถนนโอโมเตะซันโต เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่มีต้งั แต่สินค้าแบรนด์เนมหรู ๆไปจนถึงห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหารบรรยากาศดีๆ และคาเฟ่ ตกแต่งเก๋ ๆ
อารมณ์ประมาณชิจูกุของโตเกียวหรื อสยามเมืองไทย ที่นี่ก็ยงั มีความร่ มรื่ นจากต้นไม้ที่เรี ยงรายอยูต่ ลอดสองฝั่งถนนที่ที่มีความยาวประมาณ 1
กิโลเมตรในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวยไม่หยอก หรื อจะเป็ นส่วนเทศกาลคริ สต์มาสนี่ก็จะมีการประดับต้นไม้ดว้ ยไฟอย่างงดงาม เรี ยกได้ว่าเป็ น
ย่านช้อปปิ้ งที่มีความหรู หราดูแพงตั้งแต่บรรยากาศไปจนสิ นค้าส่วนใหญ่ที่ขายของแถบนี้
ช้ อปปิ้ งชินจุกุ (Shinjuku) ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของโตเกียวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็ น แหล่งช้อปปิ้ งขึ้นชื่อในโตเกียว แหล่ง
รวมช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินดื่มและ
ร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ เมืองชินจูกุยงั คงเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านชินจุกุ
พัก Shinjuku Prince Hotel หรื อเทียบเท่ า

(หากต้องการเที่ยวโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ กรุ ณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิม่ 2,999 บ./ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง 10.00 – 18.00 น.)
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600
ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่ องเล่นในหลายรู ปแบบ เช่น

Enchanted Tale of Beauty and the Beast

Mickey's PhilharMagic

Peter Pan's Flight

Star Tours: The Adventures Continue

Day 6 วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ ายรู ปโตเกียวสกายทรี - ช้ อปปิ้ งอิออน มอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเครื่ อง)
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
วัดอาซากุสะ วัดที่มีประตูและโคมแดงขนาดยักษ์โดดเด่น เป็ นจุดถ่ายรู ปห้ามพลาดของคนที่มาเที่ยวย่านอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรี ยกกัน
จนติดปากว่าวัดอาซากุสะ แถมตัวอักษรคันจิของชื่อวัดก็เป็ นตัวเดียวกันกับชื่อย่านอาซากุสะแต่อ่านออกเสี ยงต่างกัน

ถนนนากามิเสะ หรื อที่หลายๆคนรู ้จกั กันว่า ถนนช้อปปิ้ งนากามิเสะ แค่ชื่อนี่ก็ชดั เจนแล้วล่ะค่ะว่าสายช็อปปิ้ งต้องชอบแน่ๆ โดยถนนสายนี้
รับรองว่าถ้าจะเดินทางมาวัดเซนโซจิ หรื อวัดอาซากุสะต้องได้ผา่ นมาแวะกันชัวร์ เพราะเป็ นทางเดินทอดยาวจากถนนหลักที่รถวิ่งเข้าสู่พ้นื ที่
ภายในของวัดนัน่ แหล่ะค่ะเนื่องจากวัดอาซากุสะเป็ นวัดยอดนิยมของโตเกียวจึงทาให้ถนนเส้นนี้เป็ นถนนเส้นที่คึกคักเกือบตลอดเวลา

นาทุกท่านถ่ายรู ปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ ถ่ ายรูปโตเกียวสกายทรี (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
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 ทาให้รู้ สึกปลอดโปร่ งโล่งสบาย พื้นที่ขนาดใหญ่มีผงั การจัดร้ านดีเดินได้สะดวกสบาย ซื้ อหาสิ นค้า
สุ ดฮิ ตได้ทนั ใจ AEON MALL ตอบสนองความต้องการในการชอปปิ งที่หลากหลาย เหมาะกับผูค้ นทุกเพศทุกวัย หากไปที่ AEON
MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุ กกับการชอปปิ งและสัมผัสวิถีชีวิตแบบญี่ ปุ่นด้วย

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

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 าที่การทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรื อ เวลาบิน

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

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
07 – 12 ธันวาคม 65
(วันรัฐธรรมนูญ)

ผู้ใหญ่
พัก2-3ท่ าน/ห้ อง
(ราคาต่ อท่ าน)

เด็กอายุ 3 - 6 ปี
ไม่ มีเตียง
(ราคาต่ อท่ าน)

พักเดี่ยวเพิม่
(ราคาต่ อ
ท่ าน)

52,977.-

50,977.-

9,977.-

13 – 18 ธันวาคม 65
16 – 21 ธันวาคม 65

50,977.-

48,977.-

9,977.-

49,977.-

49,977.-

9,977.-

