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ก าหนดการทัง้หมด 



วนัท่ี 1   โตเกียวซิต้ีทวัร ์– วดัอาซะกสุะ – โตเกียวสกายทร ี- พระราชวงัอิมพีเรียล 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านชม วดัอาซะกสุะ หรอืชื่อจรงิๆคอื วดัเซน็โซจิ เป็นวดัทีต่ ัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ เป็น
วดัทีเ่ก่าแก่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโตเกยีว สรา้งขึน้ในปี 628-645 ภายในวดัมี
เทวรปูคนันงประดษิฐานอยู่ รวมทัง้ยงัมเีจา้แม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ีใ่ครมาขอพรสิง่ใดกส็ม
ความปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ยงัมโีคมแดงยกัษ์ตัง้อยู่ทีบ่รเิวณ ประตูคามนิารมิง และ
รปูปั้นของ 2 เทวบาลผูร้กัษาประตู 
ไดแ้ก่ ฟูจนิ เจา้แห่งสายลม และไรจนิ 

เจา้แห่งอสุนีบาตอกีดว้ย 

• น าท่านสู่ โตเกียวสกายทรี 
(Tokyo Sky Tree) เป็นหอ
กระจายคลื่นซึง่ตัง้อยู่ในเขตซุมดิะ 
กรุงโตเกยีว ปัจจุบนัเป็นสิง่ก่อสรา้ง
ทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น พรอ้มควบ
ต าแหน่งหอคอยทีส่งูเป็นอนัดบัสอง
ของโลกรองจากบูรจ์คาลฟิา เมอืง
ดไูบ โดยสาเหตุทีญ่ีปุ่่ นสรา้งโตเกยีว
สกายทรขีึน้มากเ็นื่องจากหอคอยโตเกยีวทาวเวอรท์ี่มอียู่เดมินัน้มคีวามสงูไม่พอทีจ่ะสง่
สญัญาณคลื่นวทิยุในรปูแบบดจิติอล จงึตอ้งมกีารสรา้งหอคอยแห่งใหม่ขึน้มาทดแทน ทัง้นี้
โตเกยีวสกายทรไีดแ้บ่งออกเป็น 2 สว่นคอื TOKYO SKY TREE TEMPO DECK 

และ TOKYO SKY TREE TEMBO GALLERIA 

  
กลางวนั 

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านชม พระราชวงัอิมพีเรียล (Imperial Palace) เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่ว
ทางประวตัศิาสตรแ์ห่งหนึ่งในโตเกยีวทีไ่ดร้บัความนิยมในหมู่นกัท่องเทีย่วเป็นอนัดบัตน้ๆเลย
กว็่าได ้เนื่องจากมทีัง้สถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าทีบ่่งบอกถงึความเป็นมาทีย่าวนานของชน
ชาตญิีปุ่่ น พระราชวงัแห่งนี้นัน้ตัง้อยู่บนทีท่ีเ่คยเป็นปราสาทเอโดะในสมยัก่อน ในอดตีสมยัเอ
โดะนัน้เป็นทีอ่ยู่ของท่านโชกุนโทคุงาวะ ผูป้กครองญี่ปุ่ นในช่วงระหว่างปี 1603-1867 แต่
ในปี 868 กไ็ดม้กีารเปลีย่นแปลงการปกครอง และไดย้า้ยเมอืงหลวงจากเกยีวโตมายงั
โตเกยีว จงึไดม้กีารสรา้งพระราชวงั
แห่งนี้ขึน้แทนปราสาทเอโดะนัน่เอง 

  
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

วนัท่ี 2 ย่านโอไดบะ - สะพานสายรุ้ง - โตเกียว วีนัทฟอรท์ - ย่านชินจกู ุ
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบนัเทงิ ของเมอืงโตเกยีว เมอืงหลวงใน
ปัจจุบนัของญีปุ่่ น โอไดบะ เป็นเกาะที่
มนุษยส์รา้งขึน้เอง โดยการน า ดนิ 

ทราย มาถม ทะเล ใหเ้กดิขึน้เป็น เกาะ
ขึน้มา  ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1850 สรา้งกนั
มาเป็นรอ้ยปีเลยทเีดยีว เกาะน้ีเป็น
เกาะทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ วสิยัทศัน์ และศกัยภาพของชาวญีปุ่่ น ทีส่ามารถสรา้ง สิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้
ใหเ้ป็นไปไดข้ึน้มา 



• น าท่านชม สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เป็นสะพานทีเ่ชื่อมต่อระหว่างเมอืง
โตเกยีว และเกาะ โอไดบะ สามารถขบั
รถ เดนิ หรอืนัง่รถไฟขา้มผ่านสะพานนี้
มาได ้สะพานน้ี ยงัเป็นเครื่องหมายเชงิ
สญัลกัษณ์ ของเกาะ โอไดบะ อกีดว้ย 

• น าท่านสู่ โตเกยีว วนีทัฟอรท์ 

(Tokyo Venus Fort) เป็น
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใน
เขตโอไดบะ เป็นหา้งหรทูีต่กแต่ง
ภายในสไตลเ์มดเิตอรเ์รเนียนในช่วง
ศตวรรษที ่18 ซึง่หา้งสรรพสนิคา้
แห่งนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้อนัทนัสมยั
มากกว่า 150 รา้น ทัง้ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งแรกของญีปุ่่ นที่  ออกแบบใหม้คีวามเป็น
เอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างจากหา้งอื่นๆ โดยเฉพาะหลงัคาดา้นในของตวัหา้งทีจ่ าลองใหเ้หมอืนกบั
ทอ้งฟ้า และยงัสามารถเปลีย่นสใีหเ้ป็นสว่างจา้หรอืมดืครึม้คลา้ยฝนก าลงัจะตกได้ โดยจะ
ปรบัเปลีย่นสเีป็นช่วงต่างๆ ของวนั ไม่ว่าจะเป็นตอนเชา้ กลางวนั เยน็ และค ่า 

  
กลางวนั 

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 • น าท่านสู่ ย่านชินจูก ุ(Shinjuku) ถอืเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของโตเกยีว 

ซึง่ในอดตีทีน่ี่เป็นเพยีงบรเิวณทีท่ิง้ขยะของเมอืงเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนัชนิจกูุเป็นศูนยร์วมของ
สนิคา้หลากหลายใหจ้บัจ่ายเรยีกว่า
ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้แบ
รนดต์่างๆ อุปกรณ์ไอท ี

เครื่องใชไ้ฟฟ้า สนิคา้มอืสอง รา้น
ขายยา และยงัรวมไปถงึแหล่ง
บนัเทงิกลางคนืและรา้นอาหารต่างๆ 

ดว้ย ทีส่ าคญัสถานีรถไฟชนิจกูุยงัไดช้ื่อว่าเป็นสถานีทีพ่ลุกพล่านทีสุ่ดในโลก ดว้ยผูค้นที่
กระจุกตวัอยู่ ณ บรเิวณนี้ถงึวนัละ 3,000,000 คนเลยทเีดยีว 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 



วนัท่ี 3 พระใหญ่ ไดบุตสึ – เจ้าแม่กวนอิม - ฮาราจกู ุ- ชิบยุ่า 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านไหว ้พระใหญ่ ไดบุตสึ (Kamakura Daibutsu, Great Buddha) พระ
ใหญ่แห่งคามาคุระนัน้ประดษิฐานอยู่ทีว่ดัโคโตคุอนิ (Kotokuin Temple) นับว่าเป็น
สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัมากๆของเมอืงคามาคุระทเีดยีวล่ะ โดยถอืเป็นรูปปั้นพระทีส่งูเป็นอนัดบั
สองของญีปุ่่ นจะเป็นรองกแ็ค่เพยีงพระใหญ่ทีว่ดัโทไดจเิมอืงนาราเท่านัน้เอง ก่อนหน้าทใีน
เริม่แรกนัน้องคพ์ระท่านไม่ไดต้ัง้อยู่ดา้นนอก
อย่างทีเ่หน็ๆอยู่อย่างในปัจจุบนัหรอกนะคะ 
แต่เดมิทเีนี่ยองคพ์ระนัน้ไดป้ระดษิฐานอยู่
ภายในอาคารวดั แต่เมื่อประมาณศตวรรษที ่
14 และ 15 อาคารของวดัหลายสว่นไดถู้ก
พายุไตฝุ้่ นท าลายลง ท าใหเ้หลอืแต่องคพ์ระใหญ่ตัง้อยู่โดยไม่ไดส้รา้งอาคารขึน้มาครอบใหม่ 
ซึง่กก็ถ็อืเป็นสิง่ทีห่าดไูดย้ากมากๆเลยทเีดยีวทีจ่ะเหน็องคพ์ระพุทธรูปตัง้โดดเด่นเป็นสงา่อยู่
ภายนอกอาคารอย่างทีน่ี่ 

• น าท่านชม เจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ วดัฮาเสะเดระ (Hasedera Temple) เป็นวดัที่
โดดเด่นมากๆ เพราะเรยีกไดว้่ามี
เอกลกัษณ์ชดัเจนแบบสุดๆกต็รงการ
ทีม่รีูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ 11 เศยีร
ประดษิฐานอยู่อนัเป็นทีม่าของชื่อวดั
เจา้แม่กวนอมินัน่เองล่ะค่ะ โดยองค์
เจา้แม่กวนอมิกไ็ม่ใช่รูปปั้นแบบทัว่ๆไปนะคะ หากองคเ์จา้แม่กวนอมิมคีวามสงูประมาณ 

9.18 เมตร แถมยงัสรา้งและแกะสลกัจากไมท้ัง้หมดอกีดว้ย บรเิวณ Jizo-do Hall จะมี
รปูปั้นเลก็ๆของ Jizo Bodhisattva ซึง่เชื่อกนัว่าจะช่วยสง่ใหด้วงวญิญาณของเดก็ๆขึน้สู่
สวรรคห์ลงัจากเสยีชวีติไปแลว้ นอกจากนี้จากการทีต่ ัง้อยู่บรเิวณเนินเขานี่เองท าใหเ้ป็นอกี
หนึ่งจุดทีส่ามารถชมววิไดส้วยทเีดยีว 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ ฮาราจูก ุ(Harajuku)  เป็นย่านทีม่สีสีนัไม่แพย้่านอื่นในโตเกยีว ย่านนี้เป็นย่าน
ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น มกีารแต่งชุดคอสเพลยต์ามตวัการต์ูนทีช่ื่นชอบ มกีารแสดงดนตร ีโชว์
ความสามารถพเิศษใหค้นทีผ่่านไปผ่านมาไดช้ม รา้นคา้ แหล่งชอปป้ิงในย่านนี้จะเน้นไปที่



 

วนัท่ี 5  อิสระตามอธัยาศยั 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 อสิระตามอธัยาศยั 

เสือ้ผา้แฟชัน่แบบวยัรุ่น และรา้นกิฟ๊ช๊
อปน่ารกัๆ หลายรา้นทีส่ามารถเดนิดกูนั
ไดท้ัง้วนัแบบไม่มเีบื่อ 

• น าท่านสู่ ย่านชิบูย่า 
(Shibuya) แหล่งชอ้ปป้ิงและเอน
เตอรเ์ทนเมน้ทส์ุดชคิขนาดใหญ่ใจกลางโตเกยีว เป็นหน่ึงในย่านทีค่กึคกัมผีูค้นพลุกพล่าน
ตลอดเวลา ในบรเิวณนี้ถอืว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีน่ิยมของวยัรุ่นญี่ปุ่ นเนื่องจากมี
หา้งสรรพสนิคา้จ านวนมาก รา้นอาหาร
เก๋ๆกม็อียู่ไม่น้อย จุดทีเ่ป็นเหมอืน
สญัลกัษณ์ของย่านนี้กค็อื แยกขา้มถนน
ขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของถนนหลาย
สายดว้ยกนั ท าใหเ้มื่อสญัญาณไปจราจร
เปลีย่นเป็นสเีขยีว ผูค้นจากทุกฝัง่ถนนก็
จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกนั เนื่องจากย่านนี้เป็นย่านทีม่คีนจ านวนมากดงันัน้ เดนิเวลาขา้ม
ถนนพรอ้มกนัจงึแทบจะมองไม่เหน็พืน้ที่ถนนว่างๆเลย จงึท าใหแ้ยกนี้เป็นจุดทีม่ชีื่อเสยีงและ
ผูค้นนิยมมาเกบ็ภาพ 

เยน็ **อสิระอาหารเยน็เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ี 4  โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland) ดนิแดนแห่งความฝันและ
ความสนุก ทีซ่ึง่ก าแพงแห่งอายุไม่จ าเป็นส าหรบัผูม้าเยอืน โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ทีน่ี่ใชทุ้นใน
การสรา้งกว่า 600 ลา้นเหรยีญสหรฐั พบกบั มกิกีเ้มาส ์โดนลั ดัก๊ส ์และเหล่าผองเพือ่นจาก 

วอลลด์สินีย ์มากมาย อกีทัง้เครื่องเล่นทีพ่รอ้มสรา้งความหฤหรรษ์ และ ความตื่นเตน้ ใหทุ้ก
ท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นัง่รถไฟอนัโลดโผนตะลุยเหมอืงแร่ , 
Splash Mountain ล่องแก่งไปในดนิแดนของกระต่ายน้อย จนถงึจุดไคลแ์มก็ซก์บัการ
ดิง่ลงจากความสงูกว่าตกึ 2 ชัน้สูผ่นืน ้าทีอ่ยู่ดา้นล่าง , อมยิม้เลก็ ๆ กบัความน่ารกัของบา้น
หมพีธู ์เครื่องเล่นทีย่อดฮติ ตดิใจกนัทุกคน ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเครื่องเล่นในโซนต่างๆ 

เริม่ดว้ย Hunted Mansion บา้นผสีงิรูปแบบใหม่ทีน่่ารกัและไม่น่าหวาดกลวัอย่างทีค่ดิ 

, กระทัง่ถงึสว่นส าคญันัน่คอื Space Mountain การผจญภยัไปบนอวกาศทีน่่าตื่นตา ,
โลดโผนและหวาดเสยีว กบั Micro Adventure น าท่านสูโ่ลกสามมติ ิ(3 D ) ทีใ่หท้่าน
เสมอืนไดส้มัผสัเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างเหมอืนจรงิ และสุดทา้ย ทา้ยสุดกบั เครื่องเล่นใหม่
ล่าสุด ทีเ่พิง่เปิดตวัเมื่อเดอืน เมษา 
2004 นัน่คอื Buzz Light Year's 

;Astro Blaster ทีจ่ะน าท่านเขา้ไป
ยงัโลกอวกาศพรอ้มกบั บตัต ์ไลทเ์ยยีร ์
ตวัละครจากเรื่อง Toy Story เพือ่
ต่อสูก้บั เซริค์ ( ZURG ) พรอ้มกบั
เหล่าสมุนลูกน้องทีน่่ากลวัปนความน่ารกั 

กลางวนั **อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าเพือ่ใหท้่านไดส้นุกเตม็ทีก่บัเครื่องเล่นใน ดสินียแ์ลนด*์* 

เยน็ น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 น าท่านสูส่นามบนินารติะ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 



• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 5 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 4 วนั (3.5 ดาว) 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 



 

 


