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     รหัสโปรแกรม : 25306 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)  

 

TOKYO FUJI KAWASU 5D3N BY XJ 

ซุปตาร ์หมิะซากรุะบาน 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ-์มนีาคม 2566 
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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
   

 
น ัง่กระเชา้ขึน้ภเูขา Omuro ชมววิบน ซึง่เป็นภเูขาทีอ่ยูก่ลางเมอืง(ตามรอยอนเิมะชือ่ดงั) 

เบือ้งหลงัจะเป็นชายฝั่งมหาสมทุรทีส่วยงาม รปูทรงภเูขาสวยงาม 

ในมมุแบบพาโนรามา 360 องศา 

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ 

ไฮไลท!์! สมัผสัความงามของดอกซากรุะกอ่นใคร ณ เมอืง คาวาส ึ

ชมความงามของานประดบัไฟ ณ หมูบ่า้นโตเกยีวเยอรมนั 

 สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

เรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชาแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ และพาชมหมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกุ ุ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-05 กมุภาพนัธ ์2566 30,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

03-07 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

04-08 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 กมุภาพนัธ ์2566 (INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

06-10 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

07-11 กมุภาพนัธ ์2566 34,000.- 8,900.- 
 

 

08-12 กมุภาพนัธ ์2566 (INC) 31,888.- 8,900.- 
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09-13 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

10-14 กมุภาพนัธ ์2566 (INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 กมุภาพนัธ ์2566 (INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

13-17 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 กมุภาพนัธ ์2566 (INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 กมุภาพนัธ ์2566 30,800.- 8,900.- 
 

 

16-20 กมุภาพนัธ ์2566(INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 กมุภาพนัธ ์2566(INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 กมุภาพนัธ ์2566(INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

21-25 กมุภาพนัธ ์2566(INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 กมุภาพนัธ ์2566(INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 กมุภาพนัธ ์2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

25กมุภาพนัธ ์– 01มนีาคม 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

26กมุภาพนัธ ์– 02มนีาคม 2566 (INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

27กมุภาพนัธ ์– 03มนีาคม 2566 (INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

28กมุภาพนัธ ์– 04มนีาคม 2566 (INC) 32,888.- 8,900.- 
 

 

01-05 มนีาคม 2566 BUS1 (INC) 33,888.- 8,900.- 
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01-05 มนีาคม 2566 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 มนีาคม 2566 BUS1 (INC) 33,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 มนีาคม 2566 BUS2 (INC) 35,888.- 8,900.- 
 

 

03-07 มนีาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

04-08 มนีาคม 2566 (INC) 33,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 มนีาคม 2566 BUS1 33,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 มนีาคม 2566 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

06-10 มนีาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

07-11 มนีาคม 2566 BUS1 33,888.- 8,900.- 
 

 

07-11 มนีาคม 2566 BUS2 (INC) 33,888.- 8,900.- 
 

 

08-12 มนีาคม 2566 BUS1 33,888.- 8,900.- 
 

 

08-12 มนีาคม 2566 BUS2 (INC) 35,888.- 8,900.- 
 

 

09-13 มนีาคม 2566 BUS1 (INC) 40,500.- 8,900.- 
 

 

09-13 มนีาคม 2566 BUS2 (INC) 40,500.- 8,900.- 
 

 

10-14 มนีาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 มนีาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 มนีาคม 2566 BUS1 (INC) 33,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 มนีาคม 2566 BUS2 (INC) 35,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 มนีาคม 2566 BUS3 (INC) 35,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 มนีาคม 2566 BUS4 (INC) 35,888.- 8,900.- 
 

 

13-17 มนีาคม 2566 BUS1 33,888.- 8,900.- 
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13-17 มนีาคม 2566 BUS2 33,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 มนีาคม 2566 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 มนีาคม 2566 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 มนีาคม 2566 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 มนีาคม 2566 BUS2 36,888.- 8,900.- 
 

 

16-20 มนีาคม 2566 BUS1 (INC) 39,888.- 8,900.- 
 

 

16-20 มนีาคม 2566 BUS2 (INC) 39,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 มนีาคม 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 มนีาคม 2566 BUS1 (INC) 39,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 มนีาคม 2566 BUS2 (INC) 39,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 มนีาคม 2566 BUS3 39,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 มนีาคม 2566 BUS1 39,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 มนีาคม 2566 BUS2 39,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 มนีาคม 2566 BUS3 39,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 มนีาคม 2566 BUS4 39,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 มนีาคม 2566 BUS1 39,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 มนีาคม 2566 BUS2 39,888.- 8,900.- 
 

 

21-25 มนีาคม 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 มนีาคม 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 มนีาคม 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

25-29 มนีาคม 2566 BUS1 39,888.- 8,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 
ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์5,900 บาท/ทา่น 

 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

20.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ขึน้กระเชา้ โอมุโระ - ชมซากุระ เมอืงคาวาส(ึกรณีหมด

เทศกาล)  ขอปรบัเปลีย่นเป็น โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต - เมอืงยามานาช ิ- ออนเซ็น + 

ขาปยูกัษ ์

01.15 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)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าทา่น ขึน้กระเชา้ที ่Omuro Mt.  เมอืงอโิตะ (Ito) ซึง่เป็นภเูขากลางเมอืงเป็นปากปลอ่งภเูขาไฟ
ทีด่ับไปนานแลว้ สามารถขึน้ไปดวูวิภูเขาไฟฟจูไิด ้ถา้ไม่เคยขึน้ Ski lift มาขึน้ทีน่ี่ ก็จะไม่น่ากลัวมาก
เพราะไม่สงูมากนัก ทางเดนิสะดวกแต่เป็นเนนิ เบือ้งหลังจะเป็นชายฝ่ังมหาสมุทรทีส่วยงาม รูปทรง
ภเูขาสวยงาม เดนิไดร้อบปากปองภเูขาไฟสะดวกไมเ่ป็นอันตราย 

25-29 มนีาคม 2566 BUS2 39,888.- 8,900.- 
 

 

27-31 มนีาคม 2566 BUS1 39,888.- 8,900.- 
 

 

27-31 มนีาคม 2566 BUS2 (INC) 39,888.- 8,900.- 
 

 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2566 BUS1 39,888.- 8,900.- 
 

 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2566 BUS2  39,888.- 8,900.- 
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**ตามรอยอนเิมะชือ่ดงัอยา่ง Your Name** 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาวาส ึ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) สัมผัสความงามแห่งแรกของ 

เทศกาลชมซากุระคาวาซุ (Kawazu-Zakura Festival) ในเดอืนแห่งความรัก ณ เมอืงคาวาส ึ

โดยเมอืงน้ีจะเป็นเมอืงทีซ่ากรุะบาสะพร่ังเร็วทีสุ่ดในเกาะฮอนช ูโดยจะเริม่ออกดอกในชว่งประมาณ 

10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถงึ เดอืน 10 ม.ีค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมนัีกท่องเทีย่วทีอ่ยากชม

ความงามของ ซากรุะและเล่นสกใีนชว่งเวลาเดยีวกัน จะเดนิทางมาเทีย่วชมกันในชว่งน้ี โดยเมอืงคา

วาส ึเป็นเมอืงเล็กๆ ซึง่ตัง้อยู่ไม่ห่างจากเมอืง โกเทมบะมากนัก โดยในสว่นกลางของเมอืงจะมแีมน่ ้า

ไหลตัดผ่าน 2 ขา้งทาง จะเรียงรายเต็มไปดว้ยตน้ซากุระหลากหลายรอ้ยตน้ ยาวตลอดเสน้ทาง

ประมาณ 4 กโิลเมตรและบางจุดยังม ีดอกนาโนฮะนะ หรอืดอกกวางตุง้ ทีบ่านสะพร่ังเป็นสเีหลอืง ให ้

ท่านไดช้มความงามกันอีกดว้ย และใน 2 ขา้งทางก็ยังมีรา้นขายของฝากของที่ระลกึ ขนม ผลไม ้

มากมาย โดยท่านสามารถเลอืกซือ้ หรอื ชมิพรอ้มดืม่ด ่ากับความงามของซากรุะ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพประทับใจตามอัธยาศัย  

(โดยปีนีเ้นือ่งจากอากาศหนาว เร็วกวา่ทุกปีและพายุหมิะช่วงกลางเดอืนกุมภา ทีผ่่านมาท า

ใหเ้ทศกาลชมซากรุะคาวาซุเร ิม่ 01 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 เทา่น ัน้ แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ดอกซากรุะ

ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) อา้งองิ http://www.kawazuzakura.net/ 

(หมายเหตุ: ในกรณีทีเ่ทศกาลชมซากุระไม่มแีลว้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรม

ทวัร ์น าทา่นเดนิทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต  แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์

ญี่ปุ่ นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, 

ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, 

GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG 

HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รอง เท า้ แฟชั่ น  HUSH PUPPIES, 

SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง) 
ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

พกัที ่  โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรอืระดบัเดยีวกนั 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

  

http://www.kawazuzakura.net/
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วนัทีส่าม จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) หรอื สมัผสัหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น 

สโนว รสีอรท์ – พธิชีงชาญีปุ่่ น – โอชโินะฮคัไค – ดไูฟ Illuminations ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. น าท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ

เล่นไมก้ระดานเลื่อนไดต้ามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งน้ีที่ซ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรม

นอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจทิีส่วยงาม

ท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเชา่อุปกรณ์เครือ่งเล่นสามารถตดิต่อหัวหนา้ทัวร์

ล่วงหนา้ ราคาน้ีไม่รวมค่าเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลาน

สกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) 

 

(หมายเหต:ุ ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไมไ่ดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่น
โปรแกรมทวัรเ์ป็น ภูเขาไฟฟูจ ิที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับ
สภาพภมูอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจาย
อยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่
มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทียั่งดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 
จากนัน้น าท่านสัมผัสวัฒนธรรมดัม้เดมิของญีปุ่่ น น่ันก็คอื  การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดย
การชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เริ่มตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุก
ขัน้ตอน นัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ีไม่ใชแ่ค่รับชมอย่าง
เดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้
ของทีล่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟ

ฟจู ิทีเ่ป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุม่
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น ้าผดุโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้นก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็น

จากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยูท่กุมมุ โดยในบอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยอย่าง

สบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยวา่น ้าแตล่ะบ่อนัน้เย็นจับใจจนแอบสังสยัวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกัน

บา้งหรือ เพราะอุณหภูมใินน ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้าผุดจาก

ธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้

เยีย่มอกีดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื Illuminations สุดอลังการที่จัดขึน้กัน

อย่างยิง่ใหญเ่ป็นประจ าทกุปี  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว  โดยงานประดับไฟชว่งฤดูหนาว ทีจั่ดเป็น

ประจ าทุกปีในชว่งฤดูหนาว โดยเราจะไดเ้หไฟ LED หลากเฉดสกีว่า 3 ลา้นดวงสอ่งสว่างระยบิระยับอยู่

ทั่วพืน้ทีร่าวกับเป็นดนิแดนในเทพนยิายเลยเป็นงานประดไฟฤดหนาวสดุยิง่ใหญอ่ลังการจนไดช้ือ่วา่เป็น 

1 ใน 10 งานประดับไฟทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟทีย่ ิง่ใหญ่ที่สุดใน

ภมูภิาคตะวันออก ** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ โรงแรม Asia Narita HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่  กรุงโตเกยีว - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามเิซ - ชนิจุกุ – หา้งได

เวอรซ์ติ ี ้- เมอืงนารติะ 

 **ลกูคา้ทีต่อ้งการเทีย่งเองแบบอสิระ สามารถแยกเทีย่วเองได*้* 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ 

หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)หอส่ง
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สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมคีวาม

สงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งทีเ่กดิแผ่นดนิไหว

ครัง้ใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไม่

เกดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าทา่นชม วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพร

จากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ

ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซื้อ

เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่

ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งน้ี

ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาดสดุแสนอร่อย  

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของ

ญีปุ่่ นแลว้ ถนนชอ้ปป้ิงนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่

มชีือ่เสยีงของวัดอกีดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ขีนมขึน้ชือ่ของ

วัดไดอ้ย่างไร ขนาดองคจั์กรพรรดิยั์งรับสั่งคนสนทิให ้

มาซือ้ทีน่ี่!!! เมนูนัน้ก็คอื “เมลอ่นปงั” เป็นขนมปังแบบ

ดัง้เดมิของญีปุ่่ น บางคนอาจจะเขา้ใจผดิวา่เป็นขนมปัง

สอดไสเ้มลอ่น แตจ่รงิๆแลว้คอืขนมปังอบแลว้ยดา้นบน

มีลายแตกๆ ซึง่เหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุ่ น เป็นที่มา

ของชื่อ “เมล่อนปัง” น่ันเอง ซึง่ปกติก็จะหาทานได ้

ทั่วไปแมก้ระทั่งในรา้นสะดวกซื้อต่างๆ แต่ที่ขึน้ชื่อก็

ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ทีข่ายเมล่อนปังรสดัง้เดมิและซอฟครมีหลากรส ทีร่า้นน้ีจะท า

ใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลังดซีึง่เป็นเมนูแนะน าทีม่าถงึ

วัดอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลยทเีดยีว 
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เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านอสิระ
และเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้
แฟชั่นสาหรับวัยรุ่น เครื่องสาอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่ของชาวโซเชีย่ล น่ันก็คอื แมวยักษ์ 3 มติ ิที่
โผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อก
จากลาโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืน
จรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยัง
สามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอดีน้ีี ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, 
รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น ทา่นสามารถรับชม
และเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย  
จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาที)  เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คอื 

หุน่ยนตก์ันดัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

15.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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