
XJ046 NRT-NRT  
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24583  ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

TOKYO FUJI FREEDAY 6D4N 

ซุปตาร ์หนาวนีก้อดใคร 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 65 - มกราคม 66 
 

 



XJ046 NRT-NRT  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก็ซ ์(XJ( 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่้า้สมุดิะ 
ยอ้นยุคไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ พรอ้มขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ 

และขอพระคุม้ครองปดัเปา่สิง่ชั่วรา้ย ณ วดัคิตาอนิ 
ไฮไลท!์! ชมงานประดบัไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากบัไฟ LED กวา่ 6 ลา้นดวง 
ขึน้ภูเขาไฟฟจูชิัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่น่ หรอื เลน่กจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานฟจูเิทน็ 

สมัผสัวิวภเูขาไฟฟจูสิวยๆ ณ หมูบ่า้นน้า้ใสโอชโินะ ฮกัไก 
สมัผสัวฒันธรรมการเรยีนรูข้ัน้ตอนการชงชาญีปุ่น่ 

ชม กนัดัม้ยกัษ ์ณ เกาะโอไดบะ พรอ้มชอ้ปปิง้หา้งไดเวอรซ์ิตี้ 
นมสัการพระใหญค่ามาครุะไดบทุส ึ 

เยอืนเกาะเอโนะชมิะ เกาะสวยไมไ่กลกรุงโตเกยีว 
ชอ้ปปิง้ ยา่นชนิจกู ุพรอ้มจดุเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 

อสิระ ฟรเีดย ์1 วนัเตม็ จะชอ้ป จะชมิ หรอืจะชิวในสวนสนกุระดับโลก  
โตเกียวดสินียแ์ลนด ์หรอื โตเกียวดสินียซ์ ีไดต้ามอธัยาศัย 

บฟุเฟต่ข์าป ูอาบน้า้แรธ่รรมชาต ิ 
มนี้า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวันละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเปน็เพียงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครั้ง<< 

ทีน่ัง่จา้นวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เกบ็เพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเปน็คา่บรกิารทีต่อ้งชา้ระใหก้บัทาง VFS (ตัวแทนรบัแทนยืน่วีซา่ญีปุ่น่( 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว 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 กมุภาพนัธ ์2566 40,888.- 10,900.-   
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** หมายเหต ุไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / Infant เดก็อายตุ่า้กวา่ 2 ป ีโปรดสอบถาม 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 
20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชยี เอ็กซ์ 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ้านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้้าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย(  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากสุะ - ช้อปปิง้ถนนนากามเิสะ – ถ่ายรูป โตเกยีว
สกายทรี ริมแม่น้้าสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – 
จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ 

   
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ ประเทศญีปุ่น่ น้าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญีปุ่น่ เรว็กวา่เมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา( ***สา้คญัมาก!! ประเทศญีปุ่น่ไมอ่นุญาตใหน้า้อาหารสด จา้พวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝนืมีโทษปรบัและจบั 

 เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู 
(Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลาง
เมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง( จากนั้นนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค้า ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa 
Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์  และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค้าที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คน
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มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่
มีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าค้ารณ” บริ เวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี  ถนนนากามิเซะ 
(Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น 
หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในต้านาน ดังโงะหนึบหนับ 
ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก  
ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree( หอคอยที่สูงที่สุดในโลก 
จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้้าสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคม
ที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 
สามารถท้าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น 
ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่
บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมือง
เก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย( 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1(  

 น้าท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติดโตเกียว มี
เมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่งรวมจุดช็อปปิ้งและ
สถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง จากนั้นน้าท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคิตะอิน (Kitain 
Temple) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง( มีชื่อเดิมว่า “วัดเซยะซัง มุเรียวชูจิ คิตะอิน (Seiyasan 
Muryoshuji Kitain)” เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองคาวาโกเอะวัดแห่งนี้สร้างขึ้น
ประมาณปี ค.ศ. 830 ซึ่งเป็นยุคของเอโดะ ผู้คนนิยมมาขอพรเกี่ยวกับการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ภายในวัดเปน
จุดชมซากุระ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน อีกด้วย พระพุทธรูป Ghyaku Rakan ตั้ง
เรียงรายประมาณ 540 องค์ ที่มีใบหน้าไม่ซ้้ากันประดิษฐานอยู่  

 อิสระเดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอ
โดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน โดยค้าว่า 
Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนนคุระซุคุริ Kurazukuri ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกราม
บ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการ
ค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึงร่้ารวยและมีการสร้าง
อาคารต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี จากนั้นให้ท่าน 
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อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วน
ใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง 
นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญ่ีปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ท้าจากถั่วแดงและมันหวาน 
และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝากต่างๆ  

 จากนั้นน้าท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าที่เขาว่าเด็ดนักเรื่องขอ
พรความรัก ภายในมี “อุโมงค์เอมะ” เอมะ คือ แผ่นไม้ทีเ่ราเขียนขอพร และน้ามาผูกจนกลายเป็นซุม้คลา้ย
อุโมงค์ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปท้าคอนเทนต์จ้านวนมาก นอกจากนี้ สายมูไม่ควรพลาด ท่าน
ยังสามารถซื้อเครื่องรางต่างๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะด้านความรัก ยังมี ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน การงาน การ
เรียน เดินทางปลอดภัย และโชคลาภ ก็มีมากมายให้ท่านได้เลือกไว้เป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วย  

 เดินทางสู่จังหวัด คานากาวะ (Kanagawa) ตั้งอยู่ติดกับโตเกียวในภูมิภาคคันโต มีโยโกฮาม่า เป็นเมือง
หลัก มีเมืองน่าเที่ยวอย่างคามาคุระ, โยโกสุกะและฮาโกเน่ คานางาวะรวมไว้ทั้งความเจริญทางวัตถุ ความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ความเชื่อ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน คานากาวะจึงเป็นจังหวัดที่เหมาะแก่การ
เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นที่สุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง(  

 จากนั้นน้าท่านชม งานประดับไฟซากะมิโกะ (Sagamiko Illumination( เป็นหนึ่งในการแสดงแสงสีฤดู
หนาวที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น โดยใช้ไฟ LED หลากสีสันประมาณ 6 ล้านดวงและนับเป็นหนึ่งในสามการแสดง
แสงสีฤดูหนาวที่ย่ิงใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคันโต โดยในแต่ละปีก็จะมีธีมการแสดงแตกต่างกันออกไป โดยปีที่
แล้ว 2021-2022 เป็นธีมเซเลอร์มูน ส้าหรับปีนี้รอการประกาศอย่างเป็ทางการอีกครั้งนึง อิสระให้ท่าน
เดินชมงานประดับไฟ พร้อมถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย  

 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง( 

ค่้า         รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2( พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู  
ที่พัก  Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนัน้ใหท้า่นได้ผอ่นคลายกบัการ แช่น้้าแรอ่อนเซน็ธรรมชาติ เชื่อว่าถา้ไดแ้ชน่้า้แรแ่ลว้ จะทา้ใหผ้วิพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
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วันที่สาม จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ( หรือ สัมผัสหมิะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - 

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น  กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้  

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3( 
 08.00 น. เดินทางสู่  ภู เขาไฟฟูจิ  (Mount Fuji) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) ที่มีความสูงเหนือจาก

ระดับน้้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบ
มาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น้าท่านขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิไ์มข่ึน้ ในกรณี
ที่อากาศไม่เอื้ออ้านวย หรือ ทางขึ้นปิด( ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็น
สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
และซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

 **ส้าหรับวันเดินทางตั้งแต ่19 ธันวาคม เป็นต้นไป ปรับโปรแกรมไปลานสกแีทน หรือ อาจเร็วกว่านั้น ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ับสภาพความหนาของหมิะทีม่ากพอทีจ่ะเลน่สกไีด ้กรณีทีห่มิะยังหนาไมพ่ออาจปรบัเปลีย่นไปลาน
สกีอื่นทดแทน หรืออาจปรับไปขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทดแทน (สงวนสิทธิ์ ขออนุญาตปรับโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมหน้างาน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า( 
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 น้าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท (Fujiten Snow Resort) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระ
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการลื่นไถลด้วยสกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือตื่นเต้นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ 
ณ ลานสกีแห่งนี้ ท่านสามารถดื่มด่้ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และใน
วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่น ที่มีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติที่รังสรรคได้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมาย
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุด
ส้าหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ( 

11.00 น. น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที(  เป็นในช่วง
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวส้าคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และ
ใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้้า 
8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้้าทั้ง 8 นี้เป็นน้้าจาก
หิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี 
ท้าให้น้้าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจ้าหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้ง
ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและ
ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4(  
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพธิีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และ
การดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่
รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระ
เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยเดินทางกลับกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น เดินทางสู่ ย่านโอ
ไดบะ (Odaiba( (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิง
ต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza( เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บน
เกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง 
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่้า อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
ที่พัก The B Ginza หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
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วันที่สี่   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ*** 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5( 

***อสิระทอ่งเที่ยวเตม็วนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนา้การเดนิทางใหท้า่น 

 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่าน
การค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง  

แนะน้าสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ( 

 ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญ่ีปุ่น 
การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆ  

 โอโมเตะซันโด (Ometosando) ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ
ส้าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่น
ที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ  

 ชิบูย่า (Shibuya) ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของ
หนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็น
สัญลักษณ์ของย่านนั้น 

 อุเอโนะ (Ueno) แหล่งช้อปปิ้งสุดมันส์ทั้ง ตึกม่วง Takeya ตึกขวัญใจคนไทยที่หากได้หลงเข้าไปอยู่ได้เป็น
วันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ที่มีสินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องส้าอาง กระเป๋า 
รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญ่ีปุ่นและของน้าเข้า ที่ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าในห้างอีกด้วย 
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แนะน้าสถานที่ท่องเที่ยวในนาริตะ (ไม่รวมค่าเดินทาง หรือค่าตั๋วรถไฟ( 

 วัดนาริตะซัง (Naritasan( เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 
940  

 ถนนช้อปปิ้ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Omotesando Narita Street( หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 
1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจ้าหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร 
และร้านของที่ระลึก ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ  

 อิออน มอลล ์(Aeon Narita Mall( ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่
ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลาย
มากกว่า 150 ร้านจ้าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้าน
เสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 

 

หา้มพลาด สวนสนกุระดบัโลก  (**ราคาไมร่วมคา่เขา้ เปน็วันอสิระลกูคา้สามารถสอบถามการซือ้ตัว๋กบัทางบรษิทั
ฯ หรอืซือ้เองกไ็ด ้ขึน้อยูก่บัความสะดวกของลกูคา้( 

 โตเกียวดสินียแ์ลนด์  (Tokyo Disneyland) สวนสนุกที่มีนกัท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้านคนต่อ ซึ่งมาก
ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึน้โดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์
ดิสนีย์ เปิดให้บริการในปี 1983 ซึ่งเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกอบด้วยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการเดินขบวนพาเหรดที่สนุกสนาน  

 World Bazaar 
 Tomorrowland 
 Toontown 
 Fantasyland 
 Critter Country 
 Westernland 
 Adventureland หรือ 

 โตเกียวดสินียซ์ ี(Tokyo Disneysea) ได้แรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายและต้านานแห่งท้องทะเล ที่
ผสมผสานทั้งความโรแมนติกและความตื่นเต้นท้าทาย มีแนวคิดหลักๆ เกี่ยวกับน้้า เช่น เมืองเวนีส ล้าธาร
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น้้า ทะเล เรือไททานิก ถ้้าใต้น้้าในปล่องภูเขาไฟ เมืองในป่าดิบชื้นแถบอเมริกากลาง เงือกและเมืองบาดาล 
เป็นต้น 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 

  

***อสิระรบัประทานอาหารกลาวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั***  

ทีพ่กั The B Ginza หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

   
วันที่ห้า  เมืองคามาคุระ – วัดโคโตคุอิน นมัสการพระพทุธรูปใหญ่คามาคูระ – เกาะเอโนชิมะ - กรุงโตเกียว – ช้อป

ปิ้งย่านชินจุกุ - เมืองนาริตะ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6( 
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08.00 น. น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ (Kamakura) อยู่จังหวัดคานางาวะ (Kanagawa) เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียว มีระยะทางจากโตเกียวประมาณ 60 กิโลเมตร เคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น
มาก่อน เป็นเมืองเก่าที่มีวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี ตั้งอยู่ติดภูเขาและทะเล มีวัด ศาล
เจ้าและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง( 
เดินทางสู่ วัดโคโตคุอิน (Kotoku-In Temple) เมืองคามาคุระ นมัสการ พระพุทธรูปใหญ่คามาคูระ 
(Kamakura Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปส้าริดมีความสูง 13.35 เมตรและหนัก 125 ตันโดยประมาณ แต่
เดิมองค์พระเคยประดิษฐานอยู่ภายในห้องโถงขนาดใหญ่ แต่ตัวอาคารได้ถูกท้าลายลงหลายต่อหลายครั้ง
ในช่วงศตวรรษที่ 14 และ 15 เนื่องจากพายุไต้ฝุ่น ศึกสงคราม รวมทั้งคลื่นยักษ์ ครั้งสุดท้ายตัวอาคารถูก
ท้าลายลงในปี ค.ศ. 1495 นับแต่นั้นไม่ได้มีการบูรณะสร้างหลังคาครอบองค์พระอีก ทุกวันนี้เราจึงเห็น
พระพุทธรูปใหญ่ของคามาคูระประดิษฐานอยู่ในที่โล่งแจ้ง ด้วยสัจธรรมค้าสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ว่า “ความดีเท่านั้นที่คงทน” เปรียบได้กับพระพุทธรูปใหญ่คามาคูระไม่เคลื่อนย้ายไปไหน ไม่ว่าจะโดน
พายุ สึนามิ หรือ สงคราม ที่ร้ายแรงขนาดไหน องค์พระก็ยังคงประดิษฐานอยู่ที่เดิมจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใส
ศรัทธาจากคนญ่ีปุ่น จุดส้าคัญที่ท้าให้พระพุทธรูปใหญ่คามาคูระนั้นโด่งดังและมีคนนับถือและศรัทธา
มากมายขนาดนี้ ก็เพราะการสร้างของพระพุทธรูปใหญ่มาจากเงินบริจาคโดยพระสงฆ์ และประชาชนที่
ศรัทธา โดยเวลาล่วงเลยไปกว่า 750 ปีด้วยแรงศรัทธากับความเชื่อต่างๆ ท้าให้คนญ่ีปุ่นรวมถึงผู้คนจาก
ทั่วโลกมาแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปใหญ่ของคามาคูระองค์นี้ 

 
เดินทางสู่ เกาะเอโนชิมะ (Enoshima Island) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเกาะที่มีพื้นที่เพียง 
0.38 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝั่งโชนัน อยู่ภายใต้การดูแลของเมืองฟุจิซาวะ จังหวัดคานางาวะ เป็นเกาะที่
คนญ่ีปุ่นนิยมมาเที่ยวในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวมากนัก เกาะแห่งนี้จัดอยู่ใน 100 ภูมิ
ทัศน์ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของญ่ีปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ บนเกาะมี
จุดที่น่าถ่ายรูป ขนม อาหารทะเลสดใหม่ และมีแมวจรจัดตัวอ้วนกลมน่ารัก คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่
ทุกหนทุกแห่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในเกาะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่แนะน้า เช่น ศาลเจ้าเอโนะชิมะ , 
Enoshima Sea Candle ประภาคารชมวิว และสปา เป็นต้น อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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15.30 น. น้าท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจกุ ุ(Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง( ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลิน

กับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้า
ที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส้าหรับวัยรุ่น เครื่องส้าอาง
ยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! 
จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ  ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความ
โค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต( เสียงที่ออกจากล้าโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียด
ภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่
เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติ
ผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า , รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ 
หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย 

 ได้เวลาอนัสมควร น้าท่านเดนิทางสู ่เมืองนารติะ จังหวัดชบิะ ประเทศญีปุ่น่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 
ชั่วโมง(  

18.30 น.  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (7) เมนูปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ 
ที่พัก Asia Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
 

 
 
วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8( 
  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว น้าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  
  (โดยรถบัสโรงแรม( 
09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
สา้หรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทัวร ์7,900 บาท/ทา่น 
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*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเปน็สายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่นัน้*  

** ทัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที่ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิัทจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศที่เปน็สายการบนิเครอืเดียวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจ้งพนกังานขายลว่งหนา้กอ่นทา้การซือ้ตั๋ว

ภายในประเทศทกุครัง้  เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ** 
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ใบจองทัวร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง( .................................................................. โทร...................................................... 
จ้านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี..............ทา่น( 
จ้านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............( 
 

รายชือ่ผู้เดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนังสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพัก( 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

(..............................................................( 
 
 
 
 

ล้าดับ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย( ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ( วันเกดิ (ว/ด/ป( 
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3    
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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http://m.me/unithaitrip

