
 

TOKYO FUJI FREEDAY 6D4N 

ซุปตาร ์หนาวนีก้อดใคร 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 65 - มกราคม 66 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธ ิ ์ณ วดัอาซากุสะ พรอมเดนิชมิ ของอร่อยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น า้สุมดิะ 

ยอ้นยุคไปกบั หมู่บา้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ พรอ้มขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ 

และขอพระคุม้ครองปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ย ณ วดัคติาอนิ 

ไฮไลท!์! ชมงานประดบัไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากบัไฟ LED กว่า 6 ลา้นดวง 



 

ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น หรอื เล่นกจิกรรมฤดูหนาว ณ ลานฟูจเิท็น 

สมัผสัววิภูเขาไฟฟูจสิวยๆ ณ หมู่บา้นน า้ใสโอชโินะ ฮกัไก 

สมัผสัวฒันธรรมการเรยีนรูข้ ัน้ตอนการชงชาญีปุ่่ น 

ชม กนัด ัม้ยกัษ์ ณ เกาะโอไดบะ พรอ้มช้อปป้ิงหา้งไดเวอรซ์ติ ี ้

นมสัการพระใหญ่คามาคุระไดบุทส ึ  

เยอืนเกาะเอโนะชมิะ เกาะสวยไม่ไกลกรุงโตเกยีว 

ช้อปป้ิง ย่านชนิจูกุ พรอ้มจุดเช็คอนิแห่งใหม่ จอ LED ยกัษ์ กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 

อสิระ ฟรเีดย ์1 วนัเต็ม จะช้อป จะชมิ หรอืจะชวิในสวนสนุกระดบัโลก  

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื โตเกยีวดสินยีซี์ ไดต้ามอธัยาศยั 

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบน า้แร่ธรรมชาต ิ  

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหตุ ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี โปรดสอบถาม 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ F สายการบนิแอร์

เอเชีย เอ็กซ์ เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  

ทีน่ ัง่จ านวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

ราคาไม่รวมค่าวซีา่และค่าบรกิาร เก็บเพิม่ท่านละ 1,575 บาท 
**ค่าบรกิารเป็นค่าบรกิารท่ีต้องช าระให้กบัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยื่นวีซ่าญ่ีปุ่ น) 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

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 กุมภาพนัธ ์2566 40,888.- 10,900.-   



บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ช้อปป้ิงถนนนากามิเสะ – 

ถ่ายรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น า้สุมดิะ - จงัหวดัไซตามะ - วดัคติะอนิ - ย่านเมอืงเก่าคาวา

โกเอะ - ศาลเจา้ฮคิาวะ – จงัหวดัคานากาวะ – งานประดบัไฟซากะมโิกะ – จงัหวดัยามานาชิ 

- ออนเซ็น + ขาปูยกัษ์ 

   
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บน

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

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) จากน้ันนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองค า 

ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช่ื้อว่าเป็นวัดที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความ

เคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าทีศั่กด์ิสิทธ์ิ 

ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู่  ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มี ช่ือว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” 

บริเวณทางเขา้สู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ

รา้นคา้ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก และ

ขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไสถ้ั่วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยากิ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก ใกลก้ันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ 

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีก

อย่างหน่ึงของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น ้าสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก 

เปิดใหบ้ริการตัง้แต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลาย

สถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ใน

นครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุ

เทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมือง

เก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) 



เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติด

โตเกียว มีเมืองชชิบุิ ที่โดดเด่นเร่ืองธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่ง

รวมจุดช็อปป้ิงและสถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง จากน้ันน าท่านนมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ณ 

วดัคติะอนิ (Kitain Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) มีช่ือเดิมว่า “วดัเซยะซงั มุ

เรยีวชูจ ิคติะอนิ (Seiyasan Muryoshuji Kitain)” เป็นวัดเก่าแก่และมีช่ือเสียงทีสุ่ดอีกแห่งหน่ึง

ของเมืองคาวาโกเอะวัดแห่งน้ีสรา้งข้ึนประมาณปี ค.ศ. 830 ซึง่เป็นยุคของเอโดะ ผูค้นนิยมมาขอพร

เกี่ยวกับการปัดเป่าส่ิงช่ัวรา้ย ภายในวัดเปนจุดชมซากุระ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือน

เมษายน อีกดว้ย พระพุทธรูป Ghyaku Rakan ตัง้เรียงรายประมาณ 540 องค์ ที่มีใบหนา้ไม่ซ ้ากัน

ประดิษฐานอยู่  

 อิสระเดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มี

บา้นเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณน้ียังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่ง

ตัง้แต่สมัยก่อน โดยค าว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของช่ือถนนคุระซุคุริ Kurazukuri ซึง่เป็น

เสน้ที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองน้ี ในสมัยก่อนเน่ืองจากเมืองคา

วาโกเอะเจริญรุ่งเร่ืองทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรียบไดก้ับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเ ดียว  

พ่อคา้แม่คา้จึงร ่ารวยและมีการสรา้งอาคารต่างๆข้ึนเร่ือยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความ

ดัง้เดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี จากน้ันใหท้่าน อิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด 

(Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ที่รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึง

เป็นที่มาของช่ือตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากน้ียังมีขายคารินโดะ (karinto) คุก้กี้

พื้นเมืองญ่ีปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ท าจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิน้เล็กๆและของฝาก

ต่างๆ  

 จากน้ันน าท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ที่เขาว่าเด็ดนัก

เร่ืองขอพรความรัก ภายในมี “อุโมงคเ์อมะ” เอมะ คอื แผ่นไมท้ีเ่ราเขยีนขอพร และน ามาผูกจน

กลายเป็นซุ้มคลา้ยอุโมงค ์ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปท าคอนเทนต์จ านวนมาก นอกจากน้ี 

สายมูไม่ควรพลาด ท่านยังสามารถซ้ือเคร่ืองรางต่างๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะดา้นความรัก ยังมี ดา้นสุขภาพ 

ดา้นการเงิน การงาน การเรียน เดินทางปลอดภัย และโชคลาภ ก็มีมากมายใหท้่านไดเ้ลือกไวเ้ป็นของ

ฝากของที่ระลึกอีกดว้ย  

 เดินทางสู่จังหวัด คานากาวะ (Kanagawa) ตัง้อยู่ติดกับโตเกียวในภูมิภาคคันโต มีโยโกฮาม่า เป็น

เมืองหลัก มีเมืองน่าเที่ยวอย่างคามาคุระ, โยโกสุกะและฮาโกเน่ คานางาวะรวมไวท้ั้งความเจริญทาง

วัตถุ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ความเช่ือ และวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน คานากาวะจึงเป็นจังหวัดที่

เหมาะแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นทีสุ่ด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง)  

 จากน้ันน าท่านชม งานประดบัไฟซากะมโิกะ (Sagamiko Illumination) เป็นหน่ึงในการแสดง

แสงสีฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น โดยใชไ้ฟ LED หลากสีสันประมาณ 6 ลา้นดวงและนับเป็นหน่ึงใน

สามการแสดงแสงสีฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคันโต โดยในแต่ละปีก็จะมีธีมการแสดง

แตกต่างกันออกไป โดยปีที่แลว้ 2021-2022 เป็นธีมเซเลอร์มูน ส าหรับปีน้ีรอการประกาศอย่างเป็ทาง

การอีกคร้ังนึง อิสระใหท้่านเดินชมงานประดับไฟ พรอ้มถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย  

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ค ่า         รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อร่อยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั  Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   



จากนัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

วนัทีส่าม จุดชมวิวชัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) หรือ ส ัมผสัหมิะ ณ ลานสกี ฟูจเิท็น 

สโนว รสีอรท์ - หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก - พธิีชงชาญีปุ่่น  กรุงโตเกยีว - ย่านโอไดบะ - หา้งได

เวอรซ์ิตี ้ 

 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 08.00 น. เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูงเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงเป็นที่รูจั้กไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติได ้

มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ชัน้ที ่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความ

สวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกด ้วย

อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศัย  

 **ส าหรบัวนัเดนิทางต ัง้แต่ 19 ธนัวาคม เป็นตน้ไป ปรบัโปรแกรมไปลานสกแีทน หรอื อาจ

เร็วกว่านัน้ ท ัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพความหนาของหมิะทีม่ากพอทีจ่ะเล่นสกไีด ้กรณีทีห่มิะยงัหนา

ไม่พออาจปรบัเปล ี่ยนไปลานสกีอืน่ทดแทน หรอือาจปรบัไปขึ้นภูเขาไฟฟูจชิั้น 5 ทดแทน 

(สงวนสทิธิ ์ขออนุญาตปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสมหน้างาน โดยไม่แจง้ล่วงหน้า) 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจเิท็น สโนว รสีอรท์ (Fujiten Snow Resort) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นลานสกีและที่พักที่ตัง้อยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดสั้มผัส

กับหิมะ อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกับการล่ืนไถลดว้ยสกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือต่ืนเตน้ไปกับ

การน่ังรถเล่ือนหิมะ ณ ลานสกีแห่งน้ี ท่านสามารถด่ืมด ่ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดว้ยหิมะที่ดูแลว้

สะอาดตาอย่างยิ่ง และในวันที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ ซึง่เป็นสัญลักษณ์หน่ึงของ

ประเทศญ่ีปุ่น ที่มีช่ือเสียงเป็นที่รูจั้กไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติที่รังสรรคไดอ้ย่างลง



ตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคา

ทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมต่างๆ) 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  

เป็นในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญอีกสถานที่หน่ึง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับ

พื้นหลังสีฟ้า และใบไมเ้ปล่ียนสี สีเหลือง แดง สม้ เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้น

เล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามา

นาคาโกะ บ่อน ้าทั้ง 8 น้ีเป็นน ้าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูรอ้น ที่ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจิ

ผ่านหินลาวาที่มี รูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากน้ียังมีรา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของที่ระลึก และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์

ทอ้งถิ่นอื่นๆ อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น น่ันก็คือ การเรยีนพธิีชงชาญีปุ่่น (Sado) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นน้ัน มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลว้นมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธีิ

ชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย และ

จากน้ันใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัยเดินทางกลับกรุงโตเกียว เมืองหลวงของ

ประเทศญ่ีปุ่น เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) คือเกาะที่

สรา้งข้ึนไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ี ช่ือเสียง

และเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็

ยังคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ิตี ้ โตเกยีว พลาซ่า 

(Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหน่ึง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ 

หุ่นยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง อิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั The B Ginza หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่ ี ่  อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ***ไม่มรีถบสัใหบ้รกิาร*** 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั*** ไม่มรีถบสัใหบ้รกิาร แต่มไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดัง  

แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วในโตเกยีว (ไม่รวมค่าเดนิทาง หรอืค่าต ั๋วรถไฟ) 

• ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่น

ญ่ีปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ  



• โอโมเตะซนัโด (Ometosando) รา้น Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ 

เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี คิตต้ี คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ 

ของเด็กเล่นที่หลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือหาอยา่งจุใจ  

• ชิบูย่า (Shibuya) ย่านวัยรุ่นช่ือดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกับแฟช่ัน

ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตึก

ช่ือดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านน้ัน 

• อุเอโนะ (Ueno) แหล่งชอ้ปป้ิงสุดมันส์ทั้ง ตกึม่วง Takeya ตึกขวัญใจคนไทยที่หากไดห้ลงเขา้ไป

อยู่ไดเ้ป็นวันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ที่มีสินคา้หลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช ้

เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ทั้งของญ่ีปุ่นและของน าเขา้ ที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในหา้ง

อีกดว้ย 

   

แนะน าสถานทีท่่องเทีย่วในนารติะ (ไม่รวมค่าเดนิทาง หรอืค่าต ั๋วรถไฟ) 

• วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สรา้ง

ข้ึนในปี 940  

• ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสินคา้งาน

ฝีมือดัง้เดิม รา้นอาหาร และรา้นของที่ระลึก ซึง่เปิดบริการใหแ้ก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ  

• อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

เน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น มี

รา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสินคา้แฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากน้ียังมีรา้นเส้ือผา้แฟช่ันมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 

arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 

 

หา้มพลาด สวนสนุกระดบัโลก  (**ราคาไม่รวมค่าเขา้ เป็นวนัอสิระลูกคา้สามารถสอบถามการซือ้ต ั๋ว

กบัทางบรษิทัฯ หรอืซือ้เองก็ได ้ขึน้อยู่กบัความสะดวกของลูกคา้) 

• โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกที่มีนักทอ่งเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ลา้นคนต่อ 

ซึง่มากที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งข้ึนโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูน

วอลท์ดิสนีย์ เปิดใหบ้ริการในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สรา้งข้ึนนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ยธีมหลกั 7 ธีม โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่

สนุกสนาน  

▪ World Bazaar 

▪ Tomorrowland 

▪ Toontown 

▪ Fantasyland 

▪ Critter Country 

▪ Westernland 

▪ Adventureland หรือ 

• โตเกยีวดสินียซ์ี (Tokyo Disneysea) ไดแ้รงบันดาลใจมาจากเทพนิยายและต านานแห่งทอ้ง

ทะเล ที่ผสมผสานทั้งความโรแมนติกและความต่ืนเตน้ทา้ทาย มีแนวคิดหลักๆ เกี่ยวกับน ้า เช่น เมือง

เวนีส ล าธารน ้า ทะเล เรือไททานิก ถ ้าใตน้ ้าในปล่องภูเขาไฟ เมืองในป่าดิบช้ืนแถบอเมริกากลาง 

เงือกและเมืองบาดาล เป็นตน้ ประกอบดว้ยธีมหลกั 7 ธีมหลกั เช่นกนั 



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

  

***อสิระรบัประทานอาหารกลาวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศยั***  

ทีพ่กั The B Ginza หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

   
วนัทีห่า้  เมืองคามาคุระ –  ว ัดโคโตคุอิน นมสัการพระพุทธรูปใหญ่คามาคูระ –  เกาะเอโนชิมะ - 

กรุงโตเกยีว – ช้อปป้ิงย่านชินจุกุ - เมอืงนารติะ 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคามาคุระ (Kamakura) อยู่จงัหวดัคานางาวะ (Kanagawa) เป็นเมืองที่

อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องโตเกียว มีระยะทางจากโตเกียวประมาณ 60 กิโลเมตร เคยเป็นเมือง

หลวงของญ่ีปุ่นมาก่อน เป็นเมืองเก่าที่มีวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาหลายรอ้ยปี ตัง้อยู่ติดภูเขา

และทะเล มีวัด ศาลเจา้และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) 

เดินทางสู่ วดัโคโตคุอนิ (Kotoku-In Temple) เมืองคามาคุระ นมัสการ พระพุทธรูปใหญ่คามา

คูระ (Kamakura Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปส าริดมีความสูง 13.35 เมตรและหนัก 125 ตัน

โดยประมาณ แต่เดิมองค์พระเคยประดิษฐานอยู่ภายในหอ้งโถงขนาดใหญ่ แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลาย

ลงหลายต่อหลายคร้ังในช่วงศตวรรษที่ 14 และ 15 เน่ืองจากพายุไตฝุ่้น ศึกสงคราม รวมทั้งคล่ืนยักษ์ 

คร้ังสุดทา้ยตัวอาคารถูกท าลายลงในปี ค.ศ. 1495 นับแต่น้ันไม่ไดม้ีการบูรณะสรา้งหลังคาครอบองค์

พระอีก ทุกวันน้ีเราจึงเห็นพระพุทธรูปใหญ่ของคามาคูระประดิษฐานอยู่ในที่โล่งแจง้ ดว้ยสัจธรรมค า



สอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้ที่ว่า “ความดเีท่านัน้ทีค่งทน” เปรียบไดก้ับพระพุทธรูปใหญ่คามาคู

ระไม่เคล่ือนยา้ยไปไหน ไม่ว่าจะโดนพายุ สึนามิ หรือ สงคราม ที่รา้ยแรงขนาดไหน องค์พระก็ยังคง

ประดิษฐานอยู่ที่เดิมจึงเป็นที่เคารพเล่ือมใสศรัทธาจากคนญ่ีปุ่น จุดส าคัญที่ท าใหพ้ระพุทธรูปใหญ่คา

มาคูระน้ันโด่งดังและมีคนนับถือและศรัทธามากมายขนาดน้ี ก็เพราะการสรา้งของพระพุทธรูปใหญ่มา

จากเงินบริจาคโดยพระสงฆ์ และประชาชนที่ศรัทธา โดยเวลาล่วงเลยไปกว่า 750 ปีดว้ยแรงศรัทธา

กับความเช่ือต่างๆ ท าใหค้นญ่ีปุ่นรวมถึงผูค้นจากทั่วโลกมาแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปใหญ่ของ

คามาคูระองค์น้ี 

 
เดินทางสู่ เกาะเอโนชิมะ (Enoshima Island) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเกาะที่มี

พื้นที่เพียง 0.38 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝ่ังโชนัน อยู่ภายใตก้ารดูแลของเมืองฟุจิซาวะ จังหวัดคานา

งาวะ เป็นเกาะที่คนญ่ีปุ่นนิยมมาเที่ยวในช่วงฤดูรอ้นเน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวมากนัก เกาะแห่ง

น้ีจัดอยู่ใน 100 ภูมิทัศน์ที่สวยที่สุดในญ่ีปุ่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากของญ่ีปุ่นมา

ตัง้แต่สมัยโบราณ บนเกาะมีจุดที่น่าถ่ายรูป ขนม อาหารทะเลสดใหม่ และมีแมวจรจัดตัวอว้นกลมน่ารัก 

คอยตอ้นรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกหนทุกแห่ง อิสระใหท้่านเดินเล่นภายในเกาะซึง่มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่

แนะน า เช่น ศาลเจา้เอโนะชมิะ, Enoshima Sea Candle ประภาคารชมวิว และสปา เป็นตน้ อิสระให ้

ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

15.30 น. น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ใหท้่านอิสระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินค ้ามากมายทั้งเค ร่ืองใชไ้ฟฟ้า  กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้

แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอื่นๆ อีกมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่ของชาวโซเช่ียล นัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 

มติ ิที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียง

ที่ออกจากล าโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให ้

ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แลว้ 

ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีน้ี ไม่ว่าจะเป็น 

แพนดา้, รองเทา้ไนกี้, นอ้งหมา Pompompurin, จานบิน UFO แมแ้ต่ หุ่นยนต์เคร่ืองดูดฝุ่น  ท่าน

สามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนารติะ จงัหวดัชิบะ ประเทศญีปุ่่น (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.20 ช่ัวโมง)  

18.30 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7) เมนูป้ิงย่างสไตลญ์ีปุ่่น บุฟเฟ่ตย์ากนิกุิ 

ทีพ่กั Asia Hotel Narita หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

 



 
 

วนัทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

ส าหรบัลูกคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ท่าน 

 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซียเท่านัน้*  

** ท ัง้น้ีหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าช้า ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อต ั๋วภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 



 



 



 
 

 



 



 



 



 
 



ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 

รายช่ือผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั)  

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงค์อื่นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 

 

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

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


