
 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง   23 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 2553 

วันศุกรท่ี 23 ก.ค. 53  (1) สุวรรณภูมิ  

20.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร (ช้ัน 4)   เคานเตอรสายการบิน ไทย แอรเวย   

  เคารเตอร D (ใกลประตูทางเขาหมายเลข 4)  
22.10น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย  เที่ยวบิน TG640 
 
วันเสารท่ี 24 ก.ค. 53 (2) นาริตะ – ฮาเนะดะ - ชิโตเสะ 
06.20 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน ดินแดนอาทิตยอุทัย ผานพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอม

ตรวจเช็คสัมภาระ... นําคณะเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว  

11.00 น.  ออกเดินทาง สูเกาะฮอกไกโด โดยสายการบิน ALL NIPPON เที่ยวบินท่ี NH061 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด... เดินทางสูโรงแรมที่พัก  
ท่ีพัก  ...  

** NOT INCLUDED IN TOUR COST** 
SERVICES:  COACH; 22 SEATS  

 
วันอาทิตยท่ี 25 ก.ค. 53  (3)  ฮอกไกโด   

 
** คณะผูเดินทางติดตอเอง ** 

 
วันจันทรท่ี 26 ก.ค. 53  (4) ชิโตเสะ – โตเกียว  

15.30 น.  ออกเดินทางสูกรุงโตเกียว โดยสายการบิน ALL NIPPON เที่ยวบินท่ี NH068  

17.05 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว... หลังผานพิธีศุลกากร นําคณะเดินทางสูโรงแรมที่พัก  
 
SERVICES:  HOTEL; KEIO PLAZA HOTEL, EXECUTIVE SUITES  
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันอังคารท่ี 27 ก.ค. 53  (5) โตเกียว – ซาริโอ พูโรแลนด (เต็มวัน)  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนําทานเดินทางสู “ซาริโอ พูโรแลนด” สวนสนุกสําหรับคุณหนู ๆ ท้ังหลายที่ชื่นชอบเหลาตัวการตูนของแบ

รนดชื่อดังของซานริโอ อาทิเชน Hello Kitty, My Melody, Badtz Maru, 
Keroppi, Pochacco, Chococat, Patty & Jimmy เปนตน ท่ีโดงดังมาแลวใน

บานเรา ดวยการตอนรับท่ีอบอุนต้ังแตทางเขาหนาประตู 
และใหคุณหนูไดบันทึกภาพประทับใจกับตัวการตูนซานริ

โอของแท อยางใกลชิด ชมการแสดงตางๆมากมายของตัว
การตูนซานริโอ อาทิเชน  ชมขบวนพาเหรดท่ีท้ังรองเพลง
และเตนรํากันอยางสนุกสนาน หรือคุณหนูท่ีชื่นชอบของเลนหรือตุกตา ก็สามารถเลือกชื้อกันได
ท่ีราน Giftshop ท่ีหลากหลายไปดวยสินคาย่ีหอซานริโอ อิสระใหทานไดนําลูกหลานทองเท่ียว... 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงโตเกียว  
 
SERVICES:  HOTEL; KEIO PLAZA HOTEL, EXECUTIVE SUITES  

 
 
 
 
 
 
 
วันพุธท่ี 28  ก.ค. 53  (6) โตเกียว – โตเกียว ดิสนียซี (เต็มวัน)  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู โตเกียวดิสนียซี TOKYO DISNEYSEA ปนโครงการท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกในสวนตอ

ขยายของโตเกียวดิสนียแลนด ต้ังอยูในเขตชิบะ ประเทศญี่ปุน เปดเมื่อวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2544 ในพื้นท่ีรวมท่ี
เรียกวาโตเกียวดิสนียรีสอรท มีแนวคิดหลักของพื้นท่ีเกี่ยวกับน้ํา เชน 

เมืองเวนีส ลําธารน้ํา ทะเล เรือไททานิก ถ้ําใตน้ําในปลองภูเขาไฟ เมือง

ในปาดิบชื้นแถบอเมริกากลาง เงือกและเมืองบาดาล เปนตน  ทองไป

กับโซนตางๆ ถึง 7 โซน เชน เมืองลับแลสามเหล่ียมปากแมน้ํา (Lost 
river delta) ชายทะเลฝงอาหรับ (Arabian Coast) 
ทะเลสาบนางเงือก (Mermaid Lagoon) เกาะลึกลับ 

(Mysterious Island) ริมน้ําฝงอเมริกา (American 
Waterfront) เมืองเรือแหงการคนพบ (Port Discovery) ทาเรือเมดิเตอรเรเนียน (Mediterranean 
Harbor) สนุกกับเครื่องเลนตางๆ อาทิ 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA ทองไปยังโลกใตทะเล 

กับ เรือดําน้ํา ท่ีจะพาทานดําด่ิงสูใตมหาสมุทรท่ีท่ีทานจะไดเจอสิ่งประหลาดใจมากมาย ท้ัง ซาก

ตนไมโบราณ ซากเรืออัปปาง ซากอารยธรรมโบราณ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตใตทะเลลึกที่จําลองไดเสมือนกับทานไดอยูใต

ทะเลท่ีลึกกวา 20,000 โยชน RAGING SPIRITS หวาดเสียวไปกับรถไฟเหาะตีลังกาความเร็วสูง ท่ีพาวิ่งไปบนราง
และตีลังกาแบบ 360 องศาในบรรยากาศของอารยธรรมโบราณ...ต่ืนเตนไปในบรรยากาศของมหันตภัยรายอยาง 

พายุทอนาโดกับเครื่องเลน STORMRIDERS ท่ีจะ 
 พาทานต่ืนเตนไปตลอดของการติดตามเจาพายุทอนาโด...  อิสระทองเท่ียวในสวนสนุกตามอัธยาศัย  

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก  
 



 
SERVICES:  HOTEL; KEIO PLAZA HOTEL, EXECUTIVE SUITES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 ก.ค. 53  (7) โตเกียว –อาซะกุซะ –คินุกาวา  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู“วัดอาซะกุซาคันนอน”วัดเกาแกท่ีสุดในโตเกียว....เชิญทานกราบนมัสการขอพรจาก“องคเจาแม

กวนอิม” ท่ีเปนทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร  พรอมถายภาพความประทับใจกับ“โคมไฟขนาด
ยักษ”  ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญทานเลือก “ชมและเชา” เครื่องรางของขลังอัน
ศักด์ิสิทธิ์ของวัดแหงนี้…. หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ทานจะได  “ชมและซื้อ”  สินคาของฝากของท่ี
ระลึกที่เปนสินคาพื้นเมือง  “Made In Japan”  แทๆ รวมทั้งขาวของเครื่องใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, 
รองเทา, กระเปา, เสื้อผา เปนตน หรือจะเลือกชิม ขนมอรอย สไตลญ่ีปุนตามอัธยาศัย… ไดเวลาอันสมควร นําทาน
เดินทางสู เมืองคินุกาวา ซ่ึงเปนสถานท่ีต้ังของแหลงน้ําพุรอนอันเล่ืองชื่อ คินุกาวาออนเซ็นเปนแหลงน้ําพุรอนท่ีมี
น้ําแรคุณภาพสูง กลางเมืองมีแมน้ําคินูกาวาไหลผาน ทําใหเกิดการกัดเซาะสองฝงโขดผาจนเกิดเปนหินรูปราง

ซับซอนดูประหลาด เปนวิวท่ีสวยงามอยางมหัศจรรย… 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม   
SERVICES:  HOTEL; KINUKAWA ONSEN HOTEL,  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันศุกรท่ี 30 ก.ค. 53   (8)  คินุกาวา – ฟุคุชิมา –โทบุ เวิรล สแควร - คินุกาวะ  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนําทุกทานเดินทาง สูเมืองฟุคุชิมาเมืองท่ีขึ้นชื่อเรื่องสวนผลไม และถูกขนานนามวาเปนจักรวรรดิแหงผล 
 ไม (FRUIT KINGDOM) จากนั้นนําทานเดินทางเย่ียมชม สวนผลไม เพื่อใหทานไดล้ิมรสผลไมจากตน เด็ดกัน 
 จากขั้ว ใหทานไดเลือกรับประมานกันตามอัธยาศัย ใหเต็มท่ีกับการมาเยือนเมืองฟุคุชิมา ไดเวลาอันสมควรนําทาน

เดินทางสู โทบุ เวิรล สแควร (TOBU WORLD SQUARE) นําทานเท่ียวรอบโลกภายใน 1 วัน ณ เมืองจําลองแหง

นี้ ภายใน โทบุ เวิรล สแควร จะมีการจําลองสิ่งกอสรางชื่อดังจากทั่วโลกมาไว ณ ท่ีแหงนี้ โดยเมืองจําลองแหงนี้ให

ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆ อยางดีเย่ียม เชน สถานท่ีตางๆ ท้ังอาคารบานเรือ สวนหยอม ก็จะเปล่ียนรูปแบบ

ไปตามแตฤดูกาล... ภายในแบงเปนโซนตางๆ อาทิเชน โซนญ่ีปุน ท่ีมีการจําลองปราสาทฮิมาจิ, โดโก ออนเซน  
 
 
 
 



 และวัดท่ีสวยงามของเกียวโต, โซนเอเชีย ท่ียกเอาสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญๆ ของ เกาหลี อินเดีย และ พระราชวัง

ตองหามของ จีน มารวมไวอยางลงตัว โซนยุโรป พบกับสิ่งมหัศจรรยของโลกโบราณ ท้ัง วิหารพาเธนอน ของกรีซ 

โคลอสเซียม ของอิตาลี เปนตน... อิสระใหทุกทานไดถายภาพกับสถานท่ีทองเท่ียวจากท่ัวโลก... 
 
 
 
 
 
 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

SERVICES:  HOTEL; KINUKAWA ONSEN HOTEL,  
 
 
 
 
 
 
 
วันเสารท่ี 31 ก.ค. 53  (9) คินุกาวา – นิคโก – ศาลเจาโทโชกุ – ชมน้ําตกเคกอน – ทะเลสาบซูเซนจิ – คินุกาวา  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนําทานเดินทางสู นิคโก เมืองท่ีมีวิวทิวทัศนอันงดงาม จนไดรับการขนานนามวาเปน “ อุทยานธารสวรรค”  

เปนเมืองเล็กๆ ซ่ึงอยูในเขตของจังหวัดโทจิกิ ทางตอนเหนือของโตเกียว  ผานชมความสวยงามของเมืองเล็กที่นารัก 

ขามแมน้ําไดยะ  ชมสะพานไมสีแดงสม ท่ีชื่อวา ชินเกียว ซ่ึงหมายความวา “สะพานงู”  
นับเปนสะพานเกาแก1 ใน 3 แหงของญ่ีปุนท่ีจะรับยกยองเปนเลิศในสถาปตยกรรม

โบราณ และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกอีกดวย... จากนั้นนําทานเขาชม"ศาลเจา

โทโชกุ"ซ่ึงมีความงดงามวิจิตรตระการตา ไมเหมือนศาลเจาอ่ืนใด เปนสถาปตยกรรมชั้น

เย่ียมของชางฝมือ ซ่ึงหาไมไดในปจจุบัน เปนการผสมผสานสถาปตยกรรมระหวางพุทธ

และชินโต สรางโดยโชกุนรุนท่ี 3 ของตระกูลอิเอยะสึ ใชเวลาในการกอสรางถึง 2 ป เสาแต

ละตน ประตูแตละบาน ผนังแตละดานไดรับการสลัก ปดทอง ลงชาดอยางสวยงาม ... จากนั้นนําทานผานชม 
"น้ําตกเคกอน" น้ําตกท่ีสูงถึง 100 เมตร ไหลมาจากน้ําในทะเลสาบชูเซนจิ ซ่ึงถือวาเปนน้ําตกที่สวยงามท่ีสุดใน
ญี่ปุน สูหุบเขาเบ้ืองลางลงสู "ทะเลสาบชูเซนจิ" ซ่ึงเปนการกอตัวจากหินละลายซ่ึงระเบิดมาจากภูเขาไฟนันไต... 

ปจจุบันเปนท่ีต้ังของสถานท่ีพักตากอากาศมากมายและยังเปนแหลงน้ําสําคัญของน้ําตกเคกอนอีกดวย...  ไดเวลา
อันสมควร นําทานเดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

SERVICES:  HOTEL; KINUKAWA ONSEN HOTEL, 2 STANDARD TWINS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันอาทิตยท่ี 1 ส.ค. 53  (10) คินุกาวา – เอโดะ วันเดอรแลนด – ติดตอธุระสวนตัว – คินุกาวา   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เอโดะ วันเดอรแลนด รวมยอนอดีตอันรุงโรจนของยุคเอโดะ 

ต้ังแตสมัยเก็นโรคุ จนถึงเคียวโฮ( ค.ศ. 1688 – 1736)  จินตนาการท่ีทุกทานใฝฝน ทุก

ทานจะไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศยุคโบราณท่ีจําลองมาอยางละเอียดละออ  ต้ังแตสิ่ง

ปลูกสรางไปจนถึงเสื้อผาอาภรณท่ีเหลานักแสดงจะสวมใสมา

เดินใหทานไดเห็น EDO WONDERLAND จึงไดถอดแบบเมือง
และท่ีพักอาศัยของเหลาซามูไร โบราณดวยอาคารไมขนาดเทา

ของจริ ง  เ ย่ียมชมโรงละครถึงสี่ แห ง  ท่ีมีการแสดงละคร

ประวัติศาสตรและศิลปะโบราณโดยอิงจากวิถีชีวิตชาวญ่ีปุนใน

ยุคเอโดะ หรือ ทองไปในโลกของนินจา ชมโชวการการตอสูใน

แบบฉบับของนินจาท่ีสวยงาม และชมขบวนพาเหรดหญิงงามแหงเมืองโออัรน โดจู พรอมกันนี้ยังมีฉากกลางแจง

สําหรับการถายทําภาพยนตยอนยุคอีกดวย.. 
บาย คณะผูเดินทางทําธุระสวนตัว ** ผูเดินทางเปนผูประสานงานดวยตนเอง**  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
 
SERVICES:  HOTEL; KINUKAWA ONSEN HOTEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทรท่ี 2 ส.ค. 53  (11) คินุกาวา – โตเกียว – อิออน พลาซา – สุวรรณภูมิ  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากนั้นเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ  หากมีเวลา นําทานแวะแหลงชอปปงทันสมัยขนาดใหญ

ของเมืองนาริตะ ณ อิออน พลาซา อิสระใหทานไดเลือกชม-ซ้ือหาสินคา จากรานคาตาง ๆ ไมวาจะเปน เสื้อผา 

กระเปา รองเทา ของแตงบาน ของที่ระลึก ฯลฯ ... สนุกสนานกับการจับจายสินคาของราน 100 YEN สินคาทุกอยาง
ในรานราคาชิ้นละ 100 เยนและภายในอาคารยังมี หางจัสโก ใหทานไดเลือกชอปปงกันตออยางเพลิดเพลิน อีกดวย 

16.55 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG677 
21.25 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จ. สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  

 
   
  
 

อัตราคาบริการ  
ทานละ  145,900.-  บาท  


