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TOKYO FUJI FREEDAY 6D4N 

ซุปตาร ์หนาวนีก้อดใคร 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 65 - มกราคม 66 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ 

ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ พรอ้มขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ 

และขอพระคุม้ครองปดัเป่าสิง่ช ัว่รา้ย ณ วดัคติาอนิ 

ไฮไลท!์! ชมงานประดบัไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากบัไฟ LED กวา่ 6 ลา้นดวง 

ขึน้ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น หรอื เลน่กจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานฟูจเิท็น 

สมัผสัววิภเูขาไฟฟูจสิวยๆ ณ หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะ ฮกัไก 
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สมัผสัวฒันธรรมการเรยีนรูข้ ัน้ตอนการชงชาญีปุ่่ น 

ชม กนัด ัม้ยกัษ ์ณ เกาะโอไดบะ พรอ้มชอ้ปป้ิงหา้งไดเวอรซ์ติ ี ้

นมสัการพระใหญค่ามาครุะไดบทุส ึ 

เยอืนเกาะเอโนะชมิะ เกาะสวยไมไ่กลกรุงโตเกยีว 

ชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุพรอ้มจดุเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 

อสิระ ฟรเีดย ์1 วนัเต็ม จะชอ้ป จะชมิ หรอืจะชวิในสวนสนุกระดบัโลก  

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื โตเกยีวดสินยีซ์ ีไดต้ามอธัยาศยั 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

03-08 ธนัวาคม 2565**วนัดนิโลก 39,888.- 10,900.-   

10-15 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,900.-   

17-22 ธนัวาคม 2565**HOT PRICE 37,888.- 10,900.-   

24-29 ธนัวาคม 2565 44,888.- 10,900.-   

31 ธนัวาคม 65-05 มกราคม 66**NEW YEARS 45,888.- 10,900.-   

07-12 มกราคม 2566 40,888.- 10,900.-   

14-19 มกราคม 2566 40,888.- 10,900.-  
 

21-26 มกราคม 2566 40,888.- 10,900.-   

28 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2566 40,888.- 10,900.-   
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บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – 

ถา่ยรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ - จงัหวดัไซตามะ - วดัคติะอนิ - ยา่นเมอืงเกา่คาวา

โกเอะ - ศาลเจา้ฮคิาวะ – จงัหวดัคานากาวะ – งานประดบัไฟซากะมโิกะ – จงัหวดัยามานาช ิ

- ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

   
08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนัน้นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า 

ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความ

เคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” 

บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และ

ขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถา่ยรปูคูก่ับ 

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนดม์าร์กอกี

อย่างหนึ่งของกรุงโตเกยีว บรเิวณรมิแม่น ้าสุมดิะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีสุ่ดในโลก 

เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอน้ีมคีวามสูง 634 เมตร สามารถท าลาย

สถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ใน

นครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทรี ที่บรรจุ

เทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืง

เกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยู่ตดิ

โตเกยีว มเีมอืงชชิบิุ ทีโ่ดดเด่นเรือ่งธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่ง

รวมจุดช็อปป้ิงและสถานทีท่ี่ท่องเทีย่วน่าสนใจหลายแห่ง จากนั้นน าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ 

วดัคติะอนิ (Kitain Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) มชีือ่เดมิวา่ “วดัเซยะซงั มุ

เรยีวชูจ ิคติะอนิ (Seiyasan Muryoshuji Kitain)” เป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุอกีแหง่หนึง่

ของเมอืงคาวาโกเอะวัดแห่งน้ีสรา้งขึน้ประมาณปี ค.ศ. 830 ซึง่เป็นยุคของเอโดะ ผูค้นนยิมมาขอพร

เกี่ยวกับการปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ย ภายในวัดเปนจุดชมซากุระ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือน

เมษายน อีกดว้ย พระพุทธรูป Ghyaku Rakan ตัง้เรียงรายประมาณ 540 องค ์ที่มีใบหนา้ไม่ซ ้ากัน

ประดษิฐานอยู ่ 

 อิสระเดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มี

บา้นเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณน้ียังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่ง

ตัง้แต่สมัยก่อน โดยค าว่า Kura แปลว่า โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนคุระซุคุร ิKurazukuri ซึง่เป็น

เสน้ทีค่นนยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงน้ี ในสมัยกอ่นเน่ืองจากเมอืงคา

วาโกเอะเจรญิรุ่งเรื่องทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรียบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว 

พ่อคา้แม่คา้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารต่างๆขึน้เรื่อยๆ บางอาคารก็มอีายุเก่าแก่และยังคงความ

ดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบันก็มี จากนัน้ใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลูกกวาด 

(Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญจ่ะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึ

เป็นที่มาของชือ่ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากน้ียังมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กี้

พื้นเมอืงญี่ปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝาก

ตา่งๆ  

 จากนัน้น าท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ทีเ่ขาว่าเด็ดนัก

เรือ่งขอพรความรัก ภายในม ี“อุโมงคเ์อมะ” เอมะ คอื แผน่ไมท้ีเ่ราเขยีนขอพร และน ามาผกูจน

กลายเป็นซุม้คลา้ยอุโมงค ์เป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนิยมถ่ายรูปท าคอนเทนตจ์ านวนมาก นอกจากน้ี 

สายมูไม่ควรพลาด ท่านยังสามารถซือ้เครือ่งรางต่างๆ ทีไ่ม่ใชเ่ฉพาะดา้นความรัก ยังม ีดา้นสขุภาพ 

ดา้นการเงนิ การงาน การเรยีน เดนิทางปลอดภัย และโชคลาภ ก็มมีากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกไวเ้ป็นของ

ฝากของทีร่ะลกึอกีดว้ย  

 เดนิทางสูจ่ังหวัด คานากาวะ (Kanagawa) ตัง้อยูต่ดิกับโตเกยีวในภมูภิาคคันโต มโียโกฮามา่ เป็น

เมอืงหลัก มเีมอืงน่าเทีย่วอย่างคามาครุะ, โยโกสกุะและฮาโกเน่ คานางาวะรวมไวท้ัง้ความเจรญิทาง

วัตถ ุความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาต ิความเชือ่ และวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน คานากาวะจงึเป็นจังหวัดที่

เหมาะแกก่ารเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเป็นทีส่ดุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

 จากนัน้น าท่านชม งานประดบัไฟซากะมโิกะ (Sagamiko Illumination) เป็นหนึง่ในการแสดง

แสงสฤีดหูนาวทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น โดยใชไ้ฟ LED หลากสสีนัประมาณ 6 ลา้นดวงและนับเป็นหนึง่ใน

สามการแสดงแสงสีฤดูหนาวที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของภูมภิาคคันโต โดยในแต่ละปีก็จะมีธีมการแสดง

แตกตา่งกันออกไป โดยปีทีแ่ลว้ 2021-2022 เป็นธมีเซเลอรม์นู ส าหรับปีน้ีรอการประกาศอยา่งเป็ทาง

การอกีครัง้นงึ อสิระใหท้า่นเดนิชมงานประดับไฟ พรอ้มถา่ยภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย  

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั  Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) หรอื สมัผสัหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น 

สโนว รสีอรท์ - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาญีปุ่่ น  กรุงโตเกยีว - ยา่นโอไดบะ - หา้งได

เวอรซ์ติ ี ้ 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 08.00 น. เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่คีวามสูงเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้

มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ

สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

 **ส าหรบัวนัเดนิทางต ัง้แต ่19 ธนัวาคม เป็นตน้ไป ปรบัโปรแกรมไปลานสกแีทน หรอื อาจ

เร็วกวา่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพความหนาของหมิะทีม่ากพอทีจ่ะเลน่สกไีด ้กรณีทีห่มิะยงัหนา

ไม่พออาจปรบัเปลีย่นไปลานสกอีืน่ทดแทน หรอือาจปรบัไปขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทดแทน 

(สงวนสทิธิ ์ขออนุญาตปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสมหนา้งาน โดยไมแ่จง้ลว่งหนา้) 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจเิท็น สโนว รสีอรท์ (Fujiten Snow Resort) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟจู ิท่านจะไดส้มัผัส

กับหมิะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลืน่ไถลดว้ยสกี เลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรือตืน่เตน้ไปกับ

การน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีห่งน้ี ท่านสามารถดืม่ด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้

สะอาดตาอยา่งยิง่ และในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ทา่นจะพบกับววิ ภเูขาไฟฟจู ิซึง่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของ

ประเทศญีปุ่่ น ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตทิีรั่งสรรคไดอ้ย่างลง
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ตัว และยังถอืว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคา

ทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  

เป็นในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับ

พืน้หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้น

เล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามา

นาคาโกะ บอ่น ้าทัง้ 8 น้ีเป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูิ

ผ่านหนิลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากน้ียังมีรา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลติภัณฑ์

ทอ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี

ชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และ

จากนั้นใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยเดนิทางกลับกรุงโตเกยีว เมืองหลวงของ

ประเทศญี่ปุ่ น เดนิทางสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) คอืเกาะที่

สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีง

และเป็นทีน่ิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็

ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า 

(Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึ่ง ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คอื 

หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั The B Ginza หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่ ี ่  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ***ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร*** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 
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• ยา่นฮาราจกู ุ(Harajuku) ทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่น

ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด (Ometosando) รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ 

เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจุใจ  

• ชบิูย่า (Shibuya) ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอีกแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น

ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ

ชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 

• อเุอโนะ (Ueno) แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุมันสท์ัง้ ตกึมว่ง Takeya ตกึขวัญใจคนไทยทีห่ากไดห้ลงเขา้ไป

อยู่ไดเ้ป็นวันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ที่มีส ินคา้หลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช ้

เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ นและของน าเขา้ ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถูกกวา่ในหา้ง

อกีดว้ย 

   

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้ง

ขึน้ในปี 940  

• ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสนิคา้งาน

ฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ  

• ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

เน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากน้ียังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 

arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

 

หา้มพลาด สวนสนุกระดบัโลก  (**ราคาไมร่วมคา่เขา้ เป็นวนัอสิระลกูคา้สามารถสอบถามการซือ้ต ัว๋

กบัทางบรษิทัฯ หรอืซือ้เองก็ได ้ขึน้อยูก่บัความสะดวกของลกูคา้) 

• โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ 

ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดบั 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นู

วอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที่

สนุกสนาน  

▪ World Bazaar 

▪ Tomorrowland 

▪ Toontown 

▪ Fantasyland 

▪ Critter Country 

▪ Westernland 

▪ Adventureland หรอื 

• โตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) ไดแ้รงบันดาลใจมาจากเทพนยิายและต านานแหง่ทอ้ง

ทะเล ทีผ่สมผสานทัง้ความโรแมนตกิและความตืน่เตน้ทา้ทาย มแีนวคดิหลักๆ เกีย่วกับน ้า เชน่ เมอืง
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เวนีส ล าธารน ้า ทะเล เรอืไททานกิ ถ ้าใตน้ ้าในปลอ่งภเูขาไฟ เมอืงในป่าดบิชืน้แถบอเมรกิากลาง 

เงอืกและเมอืงบาดาล เป็นตน้ ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมีหลกั เชน่กนั 

1. Lost river delta 
2. Arabian Coast 
3. Mermaid Lagoon 
4. Mysterious Island 
5. American Waterfront 
6. Port Discovery 
7. Mediterranean Harbor 

  

***อสิระรบัประทานอาหารกลาวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั***  

ทีพ่กั The B Ginza หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

   
วนัทีห่า้  เมอืงคามาคุระ – วดัโคโตคุอนิ นมสัการพระพุทธรูปใหญ่คามาคูระ – เกาะเอโนชมิะ - 

กรงุโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกุ ุ- เมอืงนารติะ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ (Kamakura) อยูจ่งัหวดัคานางาวะ (Kanagawa) เป็นเมอืงที่

อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องโตเกยีว มรีะยะทางจากโตเกยีวประมาณ 60 กโิลเมตร เคยเป็นเมอืง

หลวงของญีปุ่่ นมากอ่น เป็นเมอืงเกา่ทีม่วีัฒนธรรมและประวัตคิวามเป็นมาหลายรอ้ยปี ตัง้อยู่ตดิภูเขา

และทะเล มวีัด ศาลเจา้และธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

เดนิทางสู ่วดัโคโตคอุนิ (Kotoku-In Temple) เมอืงคามาครุะ นมัสการ พระพุทธรปูใหญค่ามา

คูระ (Kamakura Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปส าริดมีความสูง 13.35 เมตรและหนัก 125 ตัน

โดยประมาณ แต่เดมิองคพ์ระเคยประดษิฐานอยู่ภายในหอ้งโถงขนาดใหญ่ แต่ตัวอาคารไดถ้กูท าลาย
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ลงหลายตอ่หลายครัง้ในชว่งศตวรรษที ่14 และ 15 เน่ืองจากพายไุตฝุ้่ น ศกึสงคราม รวมทัง้คลืน่ยักษ์ 

ครัง้สดุทา้ยตัวอาคารถูกท าลายลงในปี ค.ศ. 1495 นับแต่นัน้ไม่ไดม้กีารบูรณะสรา้งหลังคาครอบองค์

พระอกี ทุกวันน้ีเราจงึเห็นพระพุทธรูปใหญ่ของคามาคูระประดษิฐานอยู่ในทีโ่ล่งแจง้ ดว้ยสัจธรรมค า

สอนขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ทีว่่า “ความดเีทา่น ัน้ทีค่งทน” เปรยีบไดก้ับพระพุทธรูปใหญ่คามาคู

ระไม่เคลือ่นยา้ยไปไหน ไม่ว่าจะโดนพายุ สนึาม ิหรอื สงคราม ทีร่า้ยแรงขนาดไหน องคพ์ระก็ยังคง

ประดษิฐานอยู่ทีเ่ดมิจงึเป็นทีเ่คารพเลือ่มใสศรัทธาจากคนญีปุ่่ น จุดส าคัญทีท่ าใหพ้ระพุทธรูปใหญค่า

มาคูระนัน้โด่งดังและมคีนนับถอืและศรัทธามากมายขนาดน้ี ก็เพราะการสรา้งของพระพุทธรูปใหญม่า

จากเงนิบรจิาคโดยพระสงฆ ์และประชาชนทีศ่รัทธา โดยเวลาล่วงเลยไปกว่า 750 ปีดว้ยแรงศรัทธา

กับความเชือ่ตา่งๆ ท าใหค้นญีปุ่่ นรวมถงึผูค้นจากทั่วโลกมาแสดงความเคารพตอ่พระพุทธรูปใหญ่ของ

คามาครูะองคน้ี์ 

 
เดนิทางสู ่เกาะเอโนชมิะ (Enoshima Island) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นเกาะทีม่ี

พืน้ทีเ่พยีง 0.38 ตารางกโิลเมตร ตดิชายฝ่ังโชนัน อยู่ภายใตก้ารดแูลของเมอืงฟจุซิาวะ จังหวัดคานา

งาวะ เป็นเกาะทีค่นญีปุ่่ นนยิมมาเทีย่วในชว่งฤดรูอ้นเน่ืองจากอยูไ่ม่ไกลจากโตเกยีวมากนัก เกาะแหง่

น้ีจัดอยู่ใน 100 ภูมทิัศน์ทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากของญี่ปุ่ นมา

ตัง้แตส่มัยโบราณ บนเกาะมจีุดทีน่่าถา่ยรูป ขนม อาหารทะเลสดใหม ่และมแีมวจรจัดตัวอว้นกลมน่ารัก 

คอยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วอยู่ทุกหนทกุแหง่ อสิระใหท้า่นเดนิเล่นภายในเกาะซึง่มสีถานทีท่อ่งเทีย่ว ที่

แนะน า เชน่ ศาลเจา้เอโนะชมิะ, Enoshima Sea Candle ประภาคารชมววิ และสปา เป็นตน้ อสิระให ้

ทา่นเพลดิเพลนิตามอัธยาศัย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

15.30 น. น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ใหท้่านอสิระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั ้งเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 

มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีง

ที่ออกจากล าโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให ้

ภาพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ 

ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอีดีน้ี ไม่ว่าจะเป็น 

แพนดา้, รองเทา้ไนกี้, นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครื่องดูดฝุ่ น  ท่าน

สามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะ ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

18.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) เมนูป้ิงยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น บฟุเฟ่ตย์ากนิกิุ 

ทีพ่กั Asia Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    




