
TOKYOFUJI KAWAGOE 5D3N 
ซุปตารห์มิะ นา่รกัอะ่ 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 65 - มกราคม66 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  
ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมนํ่า้สมุดิะ 

ยอ้นยคุไปกบัหมูบ่า้นเอโดะจิว๋ณคาวาโกเอะ พรอ้มขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ 
และขอพระคุม้ครองปดัเป่าสิง่ช ัว่รา้ย ณ วดัคติาอนิ 

ไฮไลท!์! ชมงานประดบัไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากบัไฟ LED กวา่ 6 ลา้นดวง 



ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ นหรอื เลน่สก ีณ ฟจูเิท็นสกรีสีอรท์ 
เยีย่มชมหมูบ่า้นเกษตรกรรม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ 

ขอพร ณ วดันารติะซนั พรอ้มเดนิเลน่ ณ  ถนนปลาไหล 
เดนิเลน่ เมอืงแหง่สายนํา้ เมอืงซาวาระ จงัหวดัชบิะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจออิอน มอลล,์ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ
บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

03-07 ธนัวาคม 2565 35,888.- 8,900.-   

04-08 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

05-09 ธนัวาคม 2565**HOT PRICE 29,888.- 8,900.-   

06-10 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

07-11 ธนัวาคม 2565 35,888.- 8,900.-   

10-14 ธนัวาคม 2565 35,888.- 8,900.-   

11-15 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

12-16 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

13-17 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

14-18 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

15-19 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

16-20 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

17-21 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

18-22 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

19-23 ธนัวาคม 2565 37,888.- 8,900.-   

20-24 ธนัวาคม 2565 37,888.- 8,900.-   

21-25 ธนัวาคม 2565 37,888.- 8,900.-   

22-26 ธนัวาคม 2565 37,888.- 8,900.-   

23-27 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.-   



24-28 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.-   

25-29 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.-   

26-30 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.-   

27-31 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.-   

02-06 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.-   

03-07 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.-   

04-08 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.-   

05-09 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.-   

06-10 มกราคม 2566 37,888.- 8,900.-   

07-11 มกราคม 2566 37,888.- 8,900.-   

08-12 มกราคม 2566 37,888.- 8,900.-   

09-13 มกราคม 2566 37,888.- 8,900.-   

10-14 มกราคม 2566 37,888.- 8,900.-   

11-15 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-   

12-16 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-   

13-17 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-   

14-18 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-   

15-19 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-   

16-20 มกราคม 2566**HOT PRICE 29,888.- 8,900.-   

17-21 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-   

18-22 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-   

19-23 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-   

20-24 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-   

21-25 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-   



 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
 
 
 
 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯประเทศไทย 
20.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูชิ ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรF์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 
 

 
 
 

22-26 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-   

23-27 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-   

24-28 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-   

25-29 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-   

26-30 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-   

27-31 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-   

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2566 31,888.- 8,900.-   

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2566 31,888.- 8,900.-   

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2566 31,888.- 8,900.-   

31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2566 31,888.- 8,900.-   



วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ -กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – 
ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทรรีมิแมนํ่า้สุมดิะ - จงัหวดัไซตามะ - วดัคติะอนิ- ยา่นเมอืงเกา่คาวาโก
เอะ - ศาลเจา้ฮคิาวะ–จงัหวดัคานากาวะ – งานประดบัไฟซากะมโิกะ – จงัหวดัยามานาช ิ-
ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

 

 
08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ นนําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดินทางสู่โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บน
เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคอืเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น
วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักท่องเทีย่วท่ัวโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30ชัว่โมง)จากนัน้นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําณ
วดัอาซากุสะ(Asakusa Temple)วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละไดร้ับความเคารพนับ
ถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิข์นาด 5.5 
เซนตเิมตรซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปีประกอบกบัภายในวัดยัง
เป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตรซึง่แขวนหอ้ยอยู่ณประตู
ทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัดทีม่ชี ือ่ว่า“Kaminari Monหรอื ประตูฟ้าคํารณ”บรเิวณทางเขา้สู่
ตัววหิารจะมถีนนนากามเิซะ(Nakamise Shopping Street)ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่
ระลกึพืน้เมอืงต่างๆมากมายเชน่ หนา้กาก ของเล่นรองเทา้พวงกญุแจทีร่ะลกึและขนมนานาชนดิ ทัง้ 
เมลอ่นปังในตํานาน ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯใหท้กุ
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึใกลก้นัพาทา่นเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยโตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree)หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก จัดเป็นแลนดม์ารก์อกีอยา่งหนึง่ของกรุงโตเกยีวบรเิวณ
ริมแม่น้ําสุมิดะเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลกเปิดใหบ้ริการตั ้งแต่วันที่ 22 
พฤษภาคมค.ศ.2012โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ใน
มณฑลกวา่งโจวซึง่มคีวามสงู 600 เมตรและหอซเีอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวาม
สงู 553 เมตรทวิทัศนข์องหอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นได ้
จากละแวกวัดอาซากสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ(ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 
 

  
 



 
 

นําท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama)อยู่ในภูมภิาคคันโตมีความเจรญิมากเพราะอยู่ตดิ
โตเกยีวมเีมอืงชชิบิทุีโ่ดดเดน่เรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะทีเ่ป็นแหลง่รวม
จุดช็อปป้ิงและสถานทีท่ีท่่องเทีย่วน่าสนใจหลายแห่งจากนัน้นําท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิณ์วดัคติะ
อนิ (Kitain Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1.20ชัว่โมง) มชีือ่เดมิวา่“วดัเซยะซงัมุเรยีวชูจคิ ิ
ตะอนิ (SeiyasanMuryoshujiKitain)”เป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของเมอืงคา
วาโกเอะวัดแหง่นี้สรา้งขึน้ประมาณปีค.ศ. 830 ซึง่เป็นยคุของเอโดะผูค้นนยิมมาขอพรเกีย่วกับการปัด
เป่าสิง่ชั่วรา้ยภายในวัดเปนจุดชมซากุระในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือนเมษายนอีกดว้ย
พระพทุธรปูGhyakuRakanตัง้เรยีงรายประมาณ 540 องคท์ีม่ใีบหนา้ไมซ่ํ้ากนัประดษิฐานอยู ่

 อิสระเดินชมย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District)เป็นย่านที่มี
บา้นเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทางและบรเิวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่ง
ตัง้แต่สมัยกอ่นโดยคําว่าKura แปลวา่โกดังจงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนคุระซคุุรKิurazukuriซึง่เป็นเสน้ที่
คนนิยมเดนิเที่ยวชมตกึรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวา
โกเอะเจรญิรุ่งเรือ่งทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีวพ่อคา้
แมค่า้จงึรํ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆบางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมา
จนถงึปัจจุบันก็มีจากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงเลือกซื้อสนิคา้พื้นเมืองณตรอกลูกกวาด(Candy 
Alley)เป็นเสน้ชอ้ปป้ิงทีร่า้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพืน้เมอืงเชน่เคก้และขนมหวานจงึเป็นทีม่าของ
ชือ่ตรอกลูกกวาดหรอืตรอกขนมน่ันเองนอกจากนี้ยังมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ื้นเมอืงญี่ปุ่ น, 
ไอศกรมี, ขนมทีทํ่าจากถั่วแดงและมันหวานและยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ 

 จากนัน้นําทา่นขอพรความรักณศาลเจา้ฮคิาวะ (Hikawa Shrine)เป็นศาลเจา้ทีเ่ขาวา่เด็ดนักเรือ่ง
ขอพรความรักภายในมี“อุโมงค์เอมะ”เอมะคือแผ่นไม้ที่เราเขียนขอพรและนํามาผูกจน
กลายเป็นซุม้คลา้ยอุโมงคเ์ป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปทําคอนเทนตจํ์านวนมากนอกจากนี้
สายมไูม่ควรพลาดทา่นยังสามารถซือ้เครือ่งรางตา่งๆทีไ่ม่ใชเ่ฉพาะดา้นความรักยังมดีา้นสขุภาพดา้น
การเงนิการงานการเรยีนเดนิทางปลอดภัยและโชคลาภก็มมีากมายใหท้่านไดเ้ลอืกไวเ้ป็นของฝาก
ของทีร่ะลกึอกีดว้ย 

 เดนิทางสู่จังหวัดคานากาวะ (Kanagawa)ตัง้อยู่ตดิกับโตเกยีวในภูมภิาคคันโตมโียโกฮาม่าเป็น
เมอืงหลักมเีมอืงน่าเทีย่วอย่างคามาคุระ, โยโกสกุะและฮาโกเน่คานางาวะรวมไวทั้ง้ความเจรญิทาง
วัตถุความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตคิวามเชือ่และวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกันคานากาวะจงึเป็นจังหวัดที่
เหมาะแกก่ารเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเป็นทีส่ดุ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1.20ชัว่โมง) 

 จากนัน้นําท่านชม งานประดบัไฟซากะมโิกะ (Sagamiko Illumination)เป็นหนึง่ในการแสดง
แสงสฤีดูหนาวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นโดยใชไ้ฟLED หลากสสีันประมาณ6 ลา้นดวงและนับเป็นหนึง่ใน
สามการแสดงแสงสีฤดูหนาวที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคันโตโดยในแต่ละปีก็จะมีธีมการแสดง
แตกตา่งกันออกไป โดยปีทีแ่ลว้ 2021-2022 เป็นธมีเซเลอรม์นู สําหรับปีนี้รอการประกาศอยา่งเป็ทาง
การอกีครัง้นงึ อสิระใหท้า่นเดนิชมงานประดับไฟ พรอ้มถา่ยภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย  

 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 ชัว่โมง) 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู
ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Moriหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 



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

สโนว รสีอรท์ - พธิชีงชาญีปุ่่ น- พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ- กรุงโตเกยีว - ย่านโอ
ไดบะ- หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้– เมอืงนารติะ - ออิอนมอลลน์ารติะ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 
07.30 น. เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจ(ิMount Fuji)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50นาที) ที่มีความสูงเหนือจาก

ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้
มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 **สําหรบัวนัเดนิทางต ัง้แต ่19 ธนัวาคม เป็นตน้ไป ปรบัโปรแกรมไปลานสกแีทน หรอื อาจ
เร็วกวา่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพความหนาของหมิะทีม่ากพอทีจ่ะเลน่สกไีด ้กรณีทีห่มิะยงัหนา
ไม่พออาจปรบัเปลีย่นไปลานสกอีืน่ทดแทน หรอือาจปรบัไปขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทดแทน 
(สงวนสทิธิ ์ขออนุญาตปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสมหนา้งาน โดยไมแ่จง้ลว่งหนา้) 

 นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานทีฟู่จเิท็นสโนว รสีอรท์ (FujitenSnow Resort) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ30นาที) เป็นลานสกแีละที่พักที่ตัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจทิ่านจะไดส้ัมผัสกับ
หมิะอสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรอืตืน่เตน้ไปกับการน่ัง
รถเลือ่นหมิะณลานสกแีหง่นี้ทา่นสามารถดืม่ดํ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตา
อย่างยิง่และในวันที่ทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านจะพบกับววิภูเขาไฟฟูจซิ ึง่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศ
ญีปุ่่ นทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตทิีร่ังสรรคไดอ้ยา่งลงตัวและยัง



ถอืวา่เป็นจุดมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่
เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

 จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ30นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การ
รับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชา
นี ้ไมใ่ชแ่คร่ับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย และจากนัน้ให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
เดนิทางสู่พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ40
นาท)ีตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมูบ่า้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ (Lake 
Saiko) ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถล่มในปีค.ศ.1966 จนกระทั่งต่อมาอกี40 ปีไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่ให ้
เป็นแบบดั ้งเดิมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ให ้ประชาชนไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกับ
วัฒนธรรมลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมูบ่า้นประกอบดว้ยบา้นกวา่20 หลังคาเรอืน
ในอาคารแตล่ะหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดัง้เดมิแลว้ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี,่ 
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง, เพลดิเพลนิกบัรา้นน้ําชาและรา้นอาหารนอกจากนี้ยังมจีัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้
กบัฤดกูาลดว้ย 
เดนิทางกลับกรุงโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ2ชั่วโมง)คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าว
โตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์
ของพืน้ทีส่เีขยีวไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ 
ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก 
ในบรเิวณหา้งอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
เดินทางสู่ ออิอน มอลล์ นารติะ (Aeon Narita Mall)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง)
หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิเนื่องจากตัง้อยูใ่กลก้ับสนามบนินานาชาตนิาริ
ตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทั่นสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่าย
สนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เช่น 
MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั The Hedistar Hotel Naritaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 



วนัทีส่ ี ่ เมืองนารติะ - วดันารติะซนั  - ถนนปลาไหลโอโมเตะซงัโดะนาริตะ– เมืองซาวาระ -
กรงุโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติพิรอ้มชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู-ุ เมอืงนารติะ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

นําทา่นสูว่ดันารติะซนั (NaritasanShinshoji Temple)เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเกา่แกต่ัง้อยูท่ี่
เมอืงนารติะจงัหวดัชบิะทีว่ัดแหง่นี้มรีูปเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอทีม่ชี ือ่เรยีกขานกันมาตัง้แตส่มัย
โบราณว่า "นารติะฟุโด" ประดษิฐานเป็นองค์พระประธานถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสําคัญที่เป็น
ศนูยก์ลางความศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอชาวญีปุ่่ นและนักท่องเทีย่วนยิมมาไหวข้อพรเรือ่งการงาน
การเดนิทางปลอดภัยและโชคลาภบรเิวณถนนเขา้สูว่ัดเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่ว่าโอโมเตะซังโดะนาริ
ตะ (NaritasanOmotesando) หรอืถนนปลาไหลระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตรจาสถานีรถไฟเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ตา่งๆเชน่รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิรา้นอาหารและรา้นของทีร่ะลกึและทีถ่นนแหง่นี้
จะมีรา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขึน้ชือ่และมีการแร่ปลาโชวส์ดๆหนา้รา้นอกีดว้ยซึง่เปิดบรกิารใหแ้ก่
นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษนําท่านเดินทางสู่เมอืงซาวาระ(Sawara)(ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 35-40 นาที) เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนารติะเคยเป็น
ศนูยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมัยเอโดะบรเิวณใจกลางเมอืงมคีลองตัดผ่านมชีือ่เรยีกวา่เอโดะนอ้ย
Little Edoไดร้ับการรักษาและบรูณะทีอ่ยูอ่าศัยแบบดัง้เดมิรา้นคา้ตา่งๆและคลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ
ระหว่างคลองจะเชือ่มต่อดว้ยสะพานหลายแห่งไฮไลท!์!! สะพานจาจาหรอืสะพานโทโยฮาชซิึง่จะมี
น้ําไหลออกมาจากสะพานทัง้สองดา้นคลา้ยน้ําตกใกล ้ๆ กับสะพานจาจาเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑอ์โินะ
ทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขาอโินะทาดาทากะคอืผูท้ีบุ่กเบกิประเทศญี่ปุ่ นสรา้งแผนทีท่ี่
แมน่ยําในสมัยโชกนุโทกงุาวะภายในพพิธิภัณฑจ์งึจัดแสดงผลงานและเทคนคิตา่งๆทีใ่ชใ้นการทํางาน
ของเขาพรอ้มคําอธบิายภาษาอังกฤษอสิระใหท้า่นชมเมอืงซาวาระตามอัธยาศัย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงยา่นชนิจุกุ (Shinjuku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40-2 ชั่วโมง) ใหท้่าน
อสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ากลอ้งถ่ายรูปดจิติอลนาฬิกา
เครือ่งเล่นเกมสห์รอืสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมเสือ้ผา้แฟชั่น
สําหรับวัยรุ่นเครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ
อกีมากมายหา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่ของชาวโซเชีย่ลน่ันก็คอืแมวยักษ์ 3 มติทิี่โผล่บนจอ
แอลอีดีมีขนาดมหึมาจอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจาก
ลําโพงคุณภาพเกรดดคีวามละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสูงที่ใหภ้าพเสมือนจรงิ
ปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีวนอกจากแมวยักษ์แลว้ท่านยังสามารถ
รับชมโฆษณาต่างๆทีถู่กครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอดีนีี้ไม่วา่จะเป็นแพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ 
นอ้งหมาPompompurin, จานบนิUFO แมแ้ต่หุ่นยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ นท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได ้
ตามอัธยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั The Hedistar Hotel Naritaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 
 
วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 
  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 
13.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND) **โปรดสอบถาม** 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
 



 
 



 



 



 
ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุา่กวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จํานวนหอ้งพักทีใ่ชทั้ง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 
รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
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