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รหสัทวัร ์Jap2376 

 

TOKYO FUJI FREEDAY 6D4N 

ซุปตาร ์หนาวนีก้อดใคร 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 65 - มกราคม 66 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
สกัการะส ิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ พรอ้มขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ 

และขอพระคุม้ครองปดัเป่าส ิง่ช ัว่รา้ย ณ วดัคติาอนิ 

ไฮไลท!์! ชมงานประดบัไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากบัไฟ LED กวา่ 6 ลา้นดวง 

ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น หรอื เลน่กจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานฟจูเิท็น 

สมัผสัววิภเูขาไฟฟจูสิวยๆ ณ หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะ ฮกัไก 

สมัผสัวฒันธรรมการเรยีนรูข้ ัน้ตอนการชงชาญีปุ่่ น 

ชม กนัด ัม้ยกัษ ์ณ เกาะโอไดบะ พรอ้มชอ้ปป้ิงหา้งไดเวอรซ์ติ ี ้

นมสัการพระใหญค่ามาครุะไดบทุส ึ 

เยอืนเกาะเอโนะชมิะ เกาะสวยไมไ่กลกรงุโตเกยีว 
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ชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุพรอ้มจดุเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 

อสิระ ฟรเีดย ์1 วนัเต็ม จะชอ้ป จะชมิ หรอืจะชวิในสวนสนกุระดบัโลก  

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื โตเกยีวดสินยีซ์ ีไดต้ามอธัยาศยั 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 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 ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

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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วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรงุโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – ถา่ยรูป 

โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ - จงัหวดัไซตามะ - วดัคติะอนิ - ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ - ศาล

เจา้ฮคิาวะ – จงัหวดัคานากาวะ – งานประดบัไฟซากะมโิกะ – จงัหวดัยามานาช ิ- ออนเซ็น + ขา

ปยูกัษ ์

   

 

 

 

 

 

 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู ่โตเกยีว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู

(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยูใ่จกลาง

เมอืง มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa 

Temple) วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้น

มากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด 

ที่มีชือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” บรเิวณทางเขา้สู่ตัววิหารจะม ีถนนนากามเิซะ 

(Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ 

หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และขนมนานาชนดิ ทัง้ เมลอ่นปังในต านาน ดังโงะหนบึหนับ 

ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

ใกลก้ันพาทา่นเดนิไปถา่ยรปูคู่กบั หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีส่งูทีส่ดุใน

โลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว  บริเวณริมแม่น ้ าสุม ิดะ เป็นหอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนีม้คีวามสงู 634 

เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซี

เอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ี

ทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืง

เกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

  

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยูใ่นภมูภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยูต่ดิโตเกยีว 

มเีมอืงชชิบิ ุทีโ่ดดเด่นเรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่งรวมจดุชอ็ปป้ิง

และสถานทีท่ีท่่องเทีย่วน่าสนใจหลายแห่ง จากนัน้น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัคติะอนิ (Kitain 

Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) มีชื่อเดิมว่า “วดัเซยะซงั มุเรียวชูจ ิคติะอนิ 

(Seiyasan Muryoshuji Kitain)” เป็นวัดเก่าแกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของเมอืงคาวาโกเอะ

วัดแห่งนี้สรา้งขึน้ประมาณปี ค.ศ. 830 ซึง่เป็นยุคของเอโดะ ผูค้นนยิมมาขอพรเกีย่วกับการปัดเป่าสิง่ชั่ว
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รา้ย ภายในวัดเปนจุดชมซากุระ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือนเมษายน อกีดว้ย พระพุทธรูป 

Ghyaku Rakan ตัง้เรยีงรายประมาณ 540 องค ์ทีม่ใีบหนา้ไมซ่ ้ากนัประดษิฐานอยู ่ 

 อสิระเดนิชม ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านทีม่บีา้นเรอืน

สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนี้ยังเคยมโีกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่สมัยก่อน 

โดยค าวา่ Kura แปลวา่ โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนครุะซคุรุ ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนยิมเดนิเทีย่ว

ชมตกึรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจรญิรุ่งเรื่อง

ทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจบุนัเลยทเีดยีว พอ่คา้แมค่า้จงึร ่ารวยและมกีาร

สรา้งอาคารต่างๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบันก็มี จากนัน้ให ้

ทา่น อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลกูกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้

สว่นใหญ่จะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่ตรอกลูกกวาดหรอืตรอกขนม

น่ันเอง นอกจากนี้ยงัมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมอืงญีปุ่่ น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมัน

หวาน และยงัมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ  

 จากนัน้น าทา่นขอพรความรัก ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ทีเ่ขาวา่เด็ดนักเรือ่งขอ

พรความรัก ภายในม ี“อุโมงคเ์อมะ” เอมะ คอื แผน่ไมท้ีเ่ราเขยีนขอพร และน ามาผูกจนกลายเป็น

ซุม้คลา้ยอุโมงค ์เป็นจุดทีนั่กท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปท าคอนเทนตจ์ านวนมาก นอกจากนี้ สายมูไม่ควร

พลาด ท่านยังสามารถซือ้เครือ่งรางต่างๆ ทีไ่มใ่ชเ่ฉพาะดา้นความรัก ยังม ีดา้นสขุภาพ ดา้นการเงนิ การ

งาน การเรยีน เดนิทางปลอดภัย และโชคลาภ ก็มมีากมายใหท้่านไดเ้ลอืกไวเ้ป็นของฝากของทีร่ะลกึอกี

ดว้ย  

 เดนิทางสูจ่ังหวัด คานากาวะ (Kanagawa) ตัง้อยูต่ดิกบัโตเกยีวในภมูภิาคคันโต มโียโกฮามา่ เป็นเมอืง

หลัก มเีมอืงน่าเทีย่วอยา่งคามาครุะ, โยโกสกุะและฮาโกเน่ คานางาวะรวมไวท้ัง้ความเจรญิทางวัตถุ ความ

อดุมสมบรูณ์ของธรรมชาต ิความเชือ่ และวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน คานากาวะจงึเป็นจังหวัดทีเ่หมาะแกก่าร

เดนิทางไปทอ่งเทีย่วเป็นทีส่ดุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

 จาก นั้นน าท่ านชม งานประดบัไฟซากะมิโกะ 

(Sagamiko Illumination) เป็นหนึ่งในการแสดง

แสงสีฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น โดยใชไ้ฟ LED 

หลากสสีันประมาณ 6 ลา้นดวงและนับเป็นหนึง่ในสาม

การแสดงแสงสฤีดหูนาวทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของภมูภิาคคนัโต 

โดยในแต่ละปีก็จะมีธีมการแสดงแตกต่างกันออกไป 

โดยปีที่แลว้ 2021-2022 เป็นธีมเซเลอร์มูน ส าหรับปีนี้

รอการประกาศอย่างเป็ทางการอกีครัง้นงึ อสิระใหท้่าน

เดนิชมงานประดับไฟ พรอ้มถา่ยภาพเก็บความประทับใจตามอธัยาศัย  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

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

ทีพ่กั  Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท า

ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม จดุชมววิช ัน้ 5 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) หรอื สมัผสัหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น สโนว รี

สอรท์ - หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - พธิชีงชาญีปุ่่ น  กรงุโตเกยีว - ยา่นโอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
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 08.00 น. เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ  ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูงเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบ

มาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่ว

ตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ใน

กรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิ

โดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่

เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูป

และซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

 **ส าหรบัวนัเดนิทางต ัง้แต ่19 ธนัวาคม เป็นตน้ไป ปรบัโปรแกรมไปลานสกแีทน หรอื อาจเร็วกวา่

น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพความหนาของหมิะทีม่ากพอทีจ่ะเลน่สกไีด ้กรณีทีห่มิะยงัหนาไมพ่ออาจ

ปรบัเปลีย่นไปลานสกอีืน่ทดแทน หรอือาจปรบัไปขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทดแทน (สงวนสทิธิ ์ขอ

อนญุาตปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสมหนา้งาน โดยไมแ่จง้ลว่งหนา้) 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจเิท็น สโนว รสีอรท์ (Fujiten Snow Resort) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะ 

อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืตืน่เตน้ไปกบัการน่ังรถเลือ่น

หมิะ ณ ลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถดืม่ด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตาอย่างยิง่ 

และในวันที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับววิ ภูเขาไฟฟูจ ิซึง่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ที่มี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตทิีรั่งสรรคไดอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็น

จดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล  (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์

และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

11.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  เป็น

ในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญอกี

สถานที่หนึ่ง โดยมีว ิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้น

หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็น

ภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ 

ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่าง

ทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ 

บอ่น ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น 

ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวา

ทีม่รีพูรนุอายกุวา่ 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ 

นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งาน

ฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และ

การดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่ค่

รับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัยเดนิทางกลับกรงุโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น เดนิทางสู ่ยา่นโอ

ไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหล่ง

บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจาก

มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของ

พืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยู่

บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณ

หา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั The B Ginza หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ***ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร*** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 
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 ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจูกุ (Harajuku) ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่น

ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด (Ometosando) รา้น Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ 

เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปป้ี คติตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ 

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ (Shibuya) ยา่นวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชัน่ทันสมัย

ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 

 อุเอโนะ (Ueno) แหล่งชอ้ปป้ิงสดุมันสท์ัง้ ตกึมว่ง Takeya ตกึขวัญใจคนไทยทีห่ากไดห้ลงเขา้ไปอยู่

ไดเ้ป็นวันๆ หรอืจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ทีม่สีนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งส าอาง 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ นและของน าเขา้ ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งอกีดว้ย 

   

 

 

 

 

 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพทุธเกา่แก ่ขนาดใหญ ่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้ในปี 

940  

 ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทาง

ประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมือดัง้เดมิ 

รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ  

 ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเนื่องจาก

ตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่

หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนีย้งัมี

รา้นเสื้อผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ

ซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

 

หา้มพลาด สวนสนกุระดบัโลก  (**ราคาไมร่วมคา่เขา้ เป็นวนัอสิระลกูคา้สามารถสอบถามการซือ้ต ัว๋กบั

ทางบรษิทัฯ หรอืซือ้เองก็ได ้ข ึน้อยูก่บัความสะดวกของลกูคา้) 

 โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ ซึง่

มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นูวอลท์

ดสินยี ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน  

 World Bazaar 

 Tomorrowland 

 Toontown 

 Fantasyland 

 Critter Country 

 Westernland 

 Adventureland หรอื 

 โตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเทพนยิายและต านานแหง่ทอ้งทะเล ที่

ผสมผสานทัง้ความโรแมนตกิและความตืน่เตน้ทา้ทาย มแีนวคดิหลักๆ เกีย่วกบัน ้า เชน่ เมอืงเวนสี ล าธาร
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น ้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  เมอืงคามาครุะ – วดัโคโตคอุนิ นมสัการพระพุทธรปูใหญค่ามาครูะ – เกาะเอโนชมิะ - กรงุโตเกยีว 

ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกุ ุ- เมอืงนารติะ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ (Kamakura) อยูจ่งัหวดัคานางาวะ (Kanagawa) เป็นเมอืงทีอ่ยู่

ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องโตเกียว มีระยะทางจาก

โตเกียวประมาณ 60 กโิลเมตร เคยเป็นเมอืงหลวงของ

ญีปุ่่ นมาก่อน เป็นเมอืงเก่าทีม่วีัฒนธรรมและประวัตคิวาม

เป็นมาหลายรอ้ยปี ตัง้อยูต่ดิภเูขาและทะเล มวีัด ศาลเจา้

และธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.20 ชัว่โมง) 

เดนิทางสู่ วดัโคโตคอุนิ (Kotoku-In Temple) เมอืง

คามาคุระ  นมัสการ  พระพุทธรูปใหญ่คามาคูระ 

(Kamakura Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปส ารดิมคีวามสูง 13.35 เมตรและหนัก 125 ตันโดยประมาณ 

แต่เดมิองคพ์ระเคยประดษิฐานอยูภ่ายในหอ้งโถงขนาดใหญ่ แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายลงหลายตอ่หลาย

ครัง้ในชว่งศตวรรษที ่14 และ 15 เนื่องจากพายไุตฝุ้่ น ศกึสงคราม รวมทัง้คลืน่ยกัษ์ ครัง้สดุทา้ยตัวอาคาร

ถกูท าลายลงในปี ค.ศ. 1495 นับแต่นัน้ไมไ่ดม้กีารบรูณะสรา้งหลังคาครอบองค์พระอกี ทกุวันนี้เราจงึเห็น

พระพุทธรูปใหญ่ของคามาคูระประดษิฐานอยูใ่นทีโ่ล่งแจง้ ดว้ยสัจธรรมค าสอนขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้

ทีว่า่ “ความดเีทา่น ัน้ทีค่งทน” เปรยีบไดก้ับพระพทุธรปูใหญค่ามาครูะไมเ่คลือ่นยา้ยไปไหน ไมว่า่จะโดน

พาย ุสนึาม ิหรอื สงคราม ทีร่า้ยแรงขนาดไหน องคพ์ระก็ยังคงประดษิฐานอยูท่ีเ่ดมิจงึเป็นทีเ่คารพเลือ่มใส

ศรัทธาจากคนญี่ปุ่ น จุดส าคัญที่ท าใหพ้ระพุทธรูปใหญ่คามาคูระนัน้โด่งดังและมคีนนับถือและศรัทธา

มากมายขนาดนี้ ก็เพราะการสรา้งของพระพุทธรูปใหญ่มาจากเงนิบรจิาคโดยพระสงฆ์ และประชาชนที่

ศรัทธา โดยเวลาลว่งเลยไปกวา่ 750 ปีดว้ยแรงศรัทธากับ

ความเชือ่ต่างๆ ท าใหค้นญีปุ่่ นรวมถงึผูค้นจากทั่วโลกมา

แสดงความเคารพตอ่พระพทุธรปูใหญข่องคามาครูะองคน์ี้ 

เดินทางสู่ เกาะเอโนชมิะ (Enoshima Island) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นเกาะที่มพีืน้ทีเ่พยีง 

0.38 ตารางกโิลเมตร ตดิชายฝ่ังโชนัน อยูภ่ายใตก้ารดแูล

ของเมอืงฟจุซิาวะ จังหวัดคานางาวะ เป็นเกาะทีค่นญีปุ่่ น

นิยมมาเที่ยวในช่วงฤดูรอ้นเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจาก
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โตเกยีวมากนัก เกาะแหง่นีจ้ัดอยูใ่น 100 ภมูทิัศนท์ีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

มากของญีปุ่่ นมาตัง้แต่สมัยโบราณ บนเกาะมจีุดทีน่่าถ่ายรูป ขนม อาหารทะเลสดใหม่ และมแีมวจรจัดตัว

อว้นกลมน่ารัก คอยตอ้นรับนักท่องเทีย่วอยู่ทุกหนทุกแห่ง อสิระใหท้่านเดนิเล่นภายในเกาะซึง่มสีถานที่

ท่องเทีย่ว ทีแ่นะน า เชน่ ศาลเจา้เอโนะชมิะ, Enoshima Sea Candle ประภาคารชมววิ และสปา เป็นตน้ 

อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิตามอธัยาศัย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

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

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์

หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้ม

พลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีขีนาด

มหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคุณภาพเกรดด ี 

ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิ

เล่นไปมาอยูเ่หนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ทีถู่กครเีอทให ้

เป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอดีีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ 

UFO แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น  ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศัย 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะ ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

18.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) เมนป้ิูงยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น บฟุเฟ่ตย์ากนิกิ ุ

ทีพ่กั Asia Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย

การบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้

กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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