
 
 
 

 

 

 

 
 

     รหัสโปรแกรม : 27034 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)   
 

KANTO SONGKRAN (5D3N) 
BY…AIR ASIA X (XJ)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

10 – 14 เมษำยน 2566 54,900.- บำท 
 

 
วนัท่ีหน่ึง สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

21:00 พร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่ำงประเทศขำออก (ช้ัน 4) 
 พบกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และ
ไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตู
ขึ้นเคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำที *** 
 

วันท่ีสอง สนำมบินนำริตะ ( 02.30 – 10.55 ) – สวนซำกุระ ฟูรูซำโตะ – น่ังกระเช้ำคำจิ คำจิ – 
ช้อปป้ิง โกเทมบะ พรีเม่ียม เอำท์เล็ท 

02:30 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน XJ 602 
มีอำหำรและเคร่ืองด่ืมบริกำรบนเคร่ือง 

10:SKXJ55 ถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น ดินแดนอำทิตย์อุทัย (เวลำท้องถ่ินท่ีญ่ีปุ่นเร็ว
กวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 ผ่ำนพิธีศุลกำกรและตรวจคนเข้ำเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภำระ 

วนั
ท่ี 

ก ำหนดกำรเดินทำง เชำ้ 
เท่ี
ยง 

ค่ ำ โรงแรม 

1 สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ   ✈  

2 

สนำมบินนำริตะ ( 02.30 – 10.55 ) – สวน
ซำกุระ ฟูรูซำโตะ – 
น่ังกระเชำ้คำจิ คำจิ – ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ พรีเม่ียม 
เอำท์เล็ท 

- 
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3 

ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีท่ี 5 – โอชโินะฮคัไค – โตเกียว – 
วดัอำซำกุสะ – ถนนนำคำมิเสะ – หอคอยโตเกียว
สกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – จุดชมววิศำลำวำ่กำร
กรุงโตเกียว 

  

SHINJUKU 
WASHINGTON 
HOTEL OR 
SIMILAR 

4 
โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ – ชอ้ปป้ิงฮำรำจูกุ – โอ
ไดบะ หรือ เลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์
แลนด์” 

 - -
SHINJUKU 
WASHINGTON 
HOTEL OR 
SIMILAR 

5 
วดันำริตะซัน – ถนนโอโมเตะซันโดะ – สนำมบินนำ
ริตะ – สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 14.25 – 
19.10 )  

 
 - ✈  



   

พำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนดอกไม้ ซำกุระ ฟูรูซำโตะ” (Sakura Furusato Square) 
เป็นสวนสำธำรณะริมทะเลสำบท่ีมีสวนดอกทิวลิปและกังหันลมไสตล์เนเธอร์แลนด์ 
สร้ำงขึ้นเป็นแห่งแรกของญ่ีปุ่นเพ่ือฉลองควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 2 ประเทศ อยู่ท่ี
จังหวัดชิบะ (Chiba) โดยจะมีกำรจัดงำนเทศกำลสวนทิวลิปท่ีจะมีกำรปลูกดอก
ทิวลิปหลำกสีสันมำกกว่ำ 7 แสนต้นจำกกว่ำ 100 สำยพันธุ์ ท ำให้เป็นทุ่งดอกทิว
ลิปท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น โดยงำนน้ีจะจัดในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงกลำง-ปลำย
เดือนเมษำยนของทุกปี โดยแต่ละปีจะมีกิจกรรมต่ำง ๆ มำกมำยให้ท ำ และ
นอกจำกทุ่งดอกทิวลิปแล้ว ท่ีสวนซำกุระ ฟูรูซำโตะแห่งน้ีก็ยังมีทุ่งดอกไม้ให้ชมอีก
หลำยชนิดในฤดูกำลอ่ืน ๆ เช่น ดอกคอสมอส ดอกป้อปป้ี และดอกทำนตะวันเป็น
ต้น 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) 

   

หลังอำหำรกลำงวันน ำท่ำนขึ้น “เทือกเขำคำจิคำจิ” (Kachi Kachi Ropeway) 
โดยเป็นกระเช้ำลอยฟ้ำท่ีใช้เวลำเพียง 3 นำทีก็จะถึงยอดเขำ จำกจุดชมวิวบน
ควำมสูง 1,075 เมตร ในระหว่ำงท่ีขึ้นกระเช้ำท่ำนจะสำมำรถชมภูเขำไฟฟูจิและ
ทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสำบคำวำกุจิในแบบพำโนรำมำ 360 องศำ และในวันท่ี
อำกำศแจ่มใสจะสำมำรถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขำแอลป์ญ่ีปุ่นทำงตอนใต้ (เทือกเขำ
อำกำอิชิ และเทือกเขำอำรำคำวะ) 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “โกเทมบะ พรีเม่ียม เอำท์เล็ท” 
(Gotemba Premium Outlets) เรียกได้ว่ำเป็นเอำท์เล็ทท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นเพรำะของเยอะมำก ๆ ท้ังแบรนด์ใน
ประเทศและแบรนด์ต่ำงประเทศก็มีครบหมดทุกอย่ำง
บริเวณท่ีต้ังจะเป็นทำงผ่ำนส ำหรับกำรไปเท่ียวภูเขำไฟฟูจิ
และทะ เลสำบฮำโกเ น่ ถือว่ำ มีของช็อปป้ิง เ พียบแถม
บรรยำกำศยังดีงำมอีกด้วย ภำยในจะมีร้ำนค้ำกว่ำ 200 ร้ำนและศูนย์อำหำร 
ใ ห้ ท่ำนไ ด้ อิสระ กับกำรเ ลือกซื้ อ เ ลือกชมสิน ค้ำ ท่ี ไ ด้รวบรวมกว่ำ  165 
แบรนด์ดังไม่ว่ำจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, 
Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมำกมำย หมวดสินค้ำ Intimate 
Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้ำ Home Fashion ได้แก่ Bodum, 
Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจำกน้ียังมีหมวดสินค้ำอ่ืน ๆ 
อย่ำงรองเท้ำ กระเป๋ำเสื้อผ้ำเด็กซึ่งของทุกชิ้นเป็นสินค้ำของแท้และรำคำถูกกว่ำ
ในห้ำงสรรพสินค้ำถือเป็นสวรรค์แห่งกำรช้อปป้ิงของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพำะ อิสระให้
ท่ำนได้ช้อปป้ิงกันตำมอัธยำศัย 



ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2)  
พร้อมเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ขำปูยักษ์” ให้ท่ำนได้ล้ิมรสปูท่ีมีรสชำติ
อร่อยและมีเน้ือนุ่มน่ำรับประทำน ให้ท่ำนได้อ่ิมอร่อยจุใจ 

ท่ีพัก : FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
หลังอำหำรไม่ควรพลำดประสบกำรณ์ “กำรอำบน้ ำแร่ธรรมชำติ” เพ่ือสุขภำพ / 
“ออนเซ็น” (Onsen) น้ ำแร่สไตล์ญ่ีปุ่นให้ท่ำนได้พักผ่อนอย่ำงเต็มอ่ิม ซึ่งชำวญ่ีปุ่น
เชื่อว่ำน้ ำแร่ธรรมชำติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

 
วันท่ีสำม ภูเขำไฟฟูจิ สถำนีท่ี 5 – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอำซำกุสะ – ถนนนำคำมิเสะ – 

หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถ่ำยรูป) – จุดชมวิวศำลำว่ำกำรกรุงโตเกียว 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สญัลักษณ์ของแดนอำทิตย์อุทัยและ
ยังเป็นภูเขำไฟท่ีมีลักษณะงดงำมท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ให้ท่ำนได้สัมผัสบรรยำกำศ
และกล่ินอำยอย่ำงใกล้ชิดท่ี สถำนีท่ี 5 โดยมีควำมสูงประมำณ 3,776 เมตร เม่ือ
ขึ้นมำถึงชั้น5จะสำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงำมของทะเลสำบท้ัง 5 ท่ีล้อม
ภูเขำไฟฟูจิท่ีชั้น5น้ียังเป็นท่ีต้ังของศำลเจ้ำโคมิตำเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศำสนำลัทธิชินโต เป็นท่ีสักำระบูชำและอธิฐำนขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ีส ำหรับ
บวงสรวงท่ำนเทนกุ โดยมีควำมเชื่อว่ำท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูก
เรียกว่ำ “Tengu no niwa”หรือ “สวนของท่ำนเทนกุ” (ปีศำจท่ีมีจมูกแดงยื่น
ออกมำ) โดยมีควำมเชื่อว่ำท่ีน่ีมีท่ำนเทนกุปกครองอยู่น่ันเอง และยังว่ำกันว่ำ
ศำลเจ้ำแห่งน้ีมีสมบัติของท่ำนเทนกุหลงเหลืออยู่มำกมำย อย่ำงเช่น ขวำนขนำด
ใหญ่ท่ีมีน้ ำหนักกว่ำ 375 กิโลกรัมตกอยู่ท่ีพ้ืนในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยม
มำทดลองยกขวำนน้ีกันมำกมำย เป็นต้น จึงเป็นท่ีมำว่ำท ำไมภูเขำไฟฟูจิจึงเป็น
สถำนท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีคนเคำรพบูชำและนิยมมำซื้อเคร่ืองลำงกลับไปเป็นของท่ีระลึก 
อิสระให้ท่ำนสัมผัสกับทัศนียภำพท่ีสวยงำมของฟูจิซังในระยะใกล้และเลือกชมเลือก
ซื้อของท่ีระลึกตำมอัธยำศัย 

จำกน้ันพำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บ้ำนโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้ำน
น้ ำใส ต้ังอยู่ที่จังหวัดยำมำนำชิ ในเขตพ้ืนท่ีเดียวกันกับทะเลสำบท้ัง 5 ท่ีล้อมรอบ
ภูเขำไฟฟูจิเอำไว้น่ันเอง ถือเป็นหมู่บ้ำนแห่งกำรท่องเท่ียวท่ียังคงควำมอุดม
สมบรูณ์ของธรรมชำติเอำไว้ได้อย่ำงดี หมู่บ้ำนแห่งบ่อน ้ำศักด์ิท้ัง 8 บ่อที่กักเก็บ
น ้ำจำกกำรละลำยของหิมะบนภูเขำไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถำนท่ีท่ีพลำดไม่ได้บ่อน ้ำท้ัง 
8 บ่อภำยในหมู่บ้ำน อย่ำงบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคำมะ, บ่อโซโคะนำชิ, บ่อโจชิ, บ่อวำคุ, 
บ่อนิโกริ, บ่อคำงำมิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นน ้ำท่ีเกิดจำกกำรละลำยของหิมะบนภูเขำ
ไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่ำนหินลำวำท่ีมีรูพรุนรวมกับแร่ธำตุต่ำงๆ จนท ำ
ให้น ้ำในบ่อท่ีเรำเห็นน้ีมีควำมใสสะอำดเป็นพิเศษคนญ่ีปุ่นเชื่อว่ำน ้ำในบ่อเหล่ำน้ี
นอกจำกจะมีควำมใสสะอำดและเย็นฉ ่ำแล้ว ยังมีควำมศักด์ิสิทธิ์ท่ีหำกใครได้ด่ืมก็
จะมีอำยุยืนยำวปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บในวันท่ีอำกำศแจ่มใสท้องฟ้ำปลอดโปร่งไร้
เมฆหมอกอันหนำทึบ จำกหมู่บ้ำนเรำจะสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจิได้อย่ำง
ชัดเจน นอกจำกน้ียังมีวิธีกำรสำธิตกำรน ำพลังงำนน้ ำมำใช้ เช่น น ำมำป่ันกังหัน



เพ่ือท่ีจะให้เคร่ืองต ำข้ำวท ำงำนฯลฯ อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูปและซื้อของท่ีระลึกจำกชุม
ชุนพ้ืนบ้ำนและบริเวณโดยรอบ 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) 

  

หลังอำหำรกลำงวันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศ
ญ่ีปุ่น ต้ังอยู่ในภูมิภำคคันโต มีนักท่องจ ำนวนไม่น้อยท่ีต้องกำรเดินทำงมำยังจุด
ศูนย์กลำงของดินแดนอำทิตย์อุทัยแห่งน้ี ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่ำเป็นมหำนครท่ี
ผสมผสำนควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรมอันเฉพำะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้น
แ น ว ห น้ ำ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อั น ทั น ส มั ย  . . . 
เพ่ือน ำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดอำซำกุสะคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ 
วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำวัดโคมแดง เป็นหน่ึงในวัดท่ี
เก่ำแก่และเป็นท่ีนิยมมำกท่ีสุดวัดหน่ึงของเมืองโตเกียวถูกสร้ำงขึ้นเสร็จเม่ือ
ประมำณปี ค.ศ. 645 เชิญท่ำนกรำบนมัสกำรขอพรจำกองค์เจ้ำแม่กวนอิมท่ีเป็น
ทองสัมฤทธิ์มีขนำดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ำยภำพควำมประทับใจกับ
โคมไฟขนำดยักษ์ท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินท่ี 
“ถนนนำคำมิเซะ” เป็นถนนยำวเข้ำสู่พ้ืนท่ีภำยในวัดท่ีจะเต็มไปด้วยร้ำนค้ำมำกมำย
ท่ำนจะได้ชมและซื้อสินค้ำของฝำกของท่ีระลึกท่ีเป็นสินค้ำพ้ืนเมือง Made In Japan 
แท้ ๆ รวมท้ังข้ำวของเคร่ืองใช้คุณภำพดีมำกมำย อำทิ ร่ม หมวก รองเท้ำ 
กระเป๋ำ เสื้อผ้ำ เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตำมอัธยำศัย  

จำกน้ันน ำทุกท่ำนเดินถ่ำยรูปคู่กับแลนด์มำร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริม
แม่น้ ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญำณ
โทรคมนำคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ต้ังอยู่ไม่ไกลจำกวัดอำซำกุสะมำกนักโดยหอน้ีมี
ควำมสูง 634 เมตร โตเกียวสกำยทรีถูกแบ่งเป็นสองชั้นโดยชั้นแรกสูง 350 
เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดหน่ึง 
เน่ืองจำกสำมำรถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศำโดยได้รับกำรยอมรับให้โตเกียว
สกำยทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่นให้ท่ำนได้ชมวิวทิวทัศน์ท่ีงดงำมเกินบรรยำย 
อีกท้ังยังมีท่ีกินเท่ียวช็อปป้ิงอยู่ภำยในตึกแห่งน้ีครบครัน รวมท้ังยังมีอควอเรียม
อยู่ในน้ันอีกด้วย 

จำกน้ันพำท่ำนไปชมวิวท่ี “ศำลำว่ำกำรกรุงโตเกียว” (Tokyo Metropolitan 
Government Building) มีจุดชมวิวอยู่บนชั้น 45 แถมยังอยู่ใกล้สถำนีชินจูกุ ท่ำน
จะมองเห็นโตเกียวสกำยทรีในทำงตะวันออกเฉียงเหนือ และชินจูกุพำร์คทำวเวอร์ 
รวมถึงโตเกียวโอเปร่ำซิต้ีทำวเวอร์ในทำงตะวันตกเฉียงใต้ จุดชมวิวแห่งน้ีมอบ
ทิวทัศน์อันน่ำต่ืนเต้นของโตเกียวจำกควำมงดงำมของเมืองหลวงยำมกลำงวัน
และภูมิทัศน์ของแสงท่ีน่ำท่ึงในยำมค่ ำคืน นอกจำกน้ียังมีร้ำนกำแฟและร้ำนของท่ี
ระลึกอยู่ที่ชั้นชมวิวอีกด้วย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (5) 

ท่ีพัก : SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 



วันท่ีสี่ โตเกียว – ช้อปป้ิงชนิจูกุ – ช้อปป้ิงฮำรำจูกุ – โอไดบะ หรือ เลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “โตเกียว
ดิสนีย์แลนด์” 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

น ำท่ำนไปช้อปป้ิง ณ “ย่ำนชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลำงท่ีสองแห่งนคร” ย่ำนควำม
เจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่ำนจะได้พบกับห้ำงสรรพสินค้ำ 
ร้ำนขำยของเป็นพัน ๆ ร้ำน และร้ำนร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ 
ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่ำนอิสระและเพลิดเพลินกับกำรช้อปป้ิง
สินค้ำมำกมำยท้ังเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ เคร่ืองเล่นเกมส์ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซำนริโอช็อป หรือสินค้ำท่ีจะเอำใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ำ
รองเท้ำ เสื้อผ้ำ แบรนด์เนม เสื้อผ้ำแฟชั่นส ำหรับวัยรุ่น เคร่ืองส ำอำงยี่ห้อดังของ
ญ่ีปุ่นไม่ว่ำจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืน ๆ อีกมำกมำย 

จำกน้ันพำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ “ฮำรำจูกุ” (Harajuku) เป็นย่ำนแฟชั่นแปลกหลำกสไตล์
ของบรรดำเหล่ำวัยรุ่นชิค ๆ เก๋ ๆ ท่ีมีให้ดูกันเพียบ ย่ำนน้ีอยู่ระหว่ำงชินจูกุและชิบู
ย่ำ เป็นเหมือนศูนย์รวมของวันรุ่นญ่ีปุ่นท่ีมีสไตล์กำรแต่งตัวและแฟชั่นท่ีจัดจ้ำนไม่
ซ้ ำใคร ถนน Takeshita Dori เส้นน้ีจะเต็มไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนเสื้อผ้ำแฟชั่น ขนม
เครปและร้ำนอำหำร ซึ่งเป็นเหมือนจุดนัดพบและเดินเล่นของบรรดำเหล่ำวัยทีนท่ี
แต่งตัวแบบคอสเพลย์ แต่งตำมตัวกำร์ตูนอนิเมะ หรือเป็นแนวพังค์ก็พบได้ท่ีย่ำนน้ี 
ท่ำนสำมำรถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ำมำกมำยท่ีมีท้ังแบรนด์เนมชื่อดัง หรือ 
แฮนด์เมด ซึ่งครำคร่ ำไปด้วยผู้คนมำกมำยและสินค้ำหลำยหลำยแบบให้ท่ำนได้
เลือกสรรกันตำมอัธยำศัย 

จำกน้ันน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “โอไดบะ” เกำะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ท่ีเกิดจำกกำร
ถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ ำยุค และทันสมัย เป็นเกำะท่ีแสดงให้เห็นถึง 
วิสัยทัศน์ และศักยภำพของชำวญ่ีปุ่น ท่ีสำมำรถสร้ำงสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
ขึ้นมำ ให้ท่ำนได้ด่ืมด่ ำกับกำร “น่ังกินลมชมวิว” บน “ชิงช้ำสวรรค์” (ferris 
wheel) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ต่ืนตำกับสีสันของแสงไฟท่ีประดับประดำ ท่ำน
สำมำรถลองสัมผัสบรรยำกำศ ของอ่ำวโตเกียวท่ีมี “สะพำนเรนโบว์” (Rainbow  
Bridge) พำดผ่ำน และมีแสงสีของกรุงโตเกียว ยำมค่ ำคืนเป็นฉำกหลัง รวมท้ัง 
“เทพีเสรีภำพ” เวอร์ชั่นญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่ำว หรือช้อปป้ิง “ห้ำง Diver 
City Tokyo Plaza” ท่ีถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวภำยใต้คอนเซ็ปท์ 
“Theatrical City Space” แหล่งช้อปป้ิงขนำดใหญ่ท่ีมีร้ำนค้ำต่ำง ๆ มำรวมตัวกัน
ถึง 154 ร้ำน อำทิ UniQlo, Zara, H&M, Coach, Lacoste, Forever 21, Diesel 
ฯลฯ และสิ่งท่ีไม่ควรพลำดคือกำรถ่ำยรูปคู่กับเจ้ำหุ่นยนต์กันด้ัมยักษ์ท่ีหน้ำห้ำงซึ่ง
เพ่ิงมีกำรเปล่ียนเป็นรุ่นใหม่เม่ือปลำยปีท่ีผ่ำนมำ RX-0 Unicorn Gundam ตัวสูง
กว่ำ 20 เมตร ยูนิคอร์นปรับเปล่ียนโหมดของใบหน้ำได้ ท้ังตัวหุ่นยนต์เรืองแสง
ได้มำกกว่ำ 50 จุด เช่น บริเวณไหล่ สะโพก หน้ำอก เป็นต้น โดยเปล่ียนจำก 
Unicorn Mode ไปเป็น Destroy Mode รวมค ำพูดและฉำกเด็ด Unicorn Gundam 
ตัวล่ำสุดท่ีมีโชว์แสง สี เสียง และขยับเกรำะ เปิดเขำ กันเป็นเวลำอีกด้วย (ไม่รวม
ค่ำชิงช้ำสวรรค์, ค่ำเข้ำชม และเคร่ืองเล่นต่ำง ๆ) 



 
*** ส ำหรับท่ำนใดท่ีไม่ต้องกำรชอ้ปป้ิง … อยำกยอ้นวยัสูโ่ลกวยัเยำวท่ี์ “โตเกียว 

ดิสนียแ์ลนด์” 
สำมำรถเลือกซ้ือทัวร์เสริมรำคำท่ำนละ 3,000 บำท *** (ไม่รวมค่ำรถไฟในกำร

เดินทำง) 
 
 

 

โดยทัวร์พิเศษจะน ำท่ำนสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ส ำหรับคนทุกเพศท่ีทุ่ม
ทุนสร้ำงกว่ำ 600 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยกำรถมทะเล ... เชิญท่ำนสัมผัสกับ
ควำมอลังกำรจำกจินตนำกำรอันหลำกหลำย ต่ืนตำกับดินแดนตะวันตก 
“Western Land” ต่ืนเต้นกับกำรล่องเรือผจญภัยผ่ำนเหล่ำ “โจรสลัด” ท่ีแสนน่ำ
กลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนำนกับกำรนั่งเรือบุกป่ำท่ี “Jungle 
Cruise” ท่ำนจะได้พบกับเหล่ำสัตว์ป่ำนำนำชนิด แล้วพักผ่อนอิริยำบถด้วยกำรนั่ง
รถไฟชมควำมหลำกหลำยภำยในดีสนีย์แลนด์ (ส ำหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริกำร
รถรับกลับท่ีพัก โดยท่ำนสำมำรถรับแผนท่ีและรำยละเอียดกำรเดินทำงกลับสู่ที่พัก
จำกทำงไกด์) 

 
 
*** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือกลำงวันและม้ือเย็นอิสระตำม
อัธยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ *** 

ท่ีพัก : SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีห้ำ วัดนำริตะซัน – ถนนโอโมเตะซันโดะ – สนำมบินนำริตะ – สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
( 14.25 – 19.10 ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “วัดนำริตะซัน” (Naritasan Shinshoji Temple) วัดประจ ำเมือง
นำริตะนมัสกำรสิ่งศักด์ิสิทธิ์เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล วัดแห่งน้ีเป็นส ำนักงำนใหญ่
ของโรงเรียสอนศำสนำลัทธิชินกอน สร้ำงขึ้นโดยเจ้ำคณะคันโจในปี ค.ศ. 940 ซึ่ง

ข้อแนะน ำ !!!  หำกท่ำนมีท่ีเท่ียวท่ีอยำกจะไปเป็นพิเศษ กรุณำแจ้งควำม
ประสงค์กับทำงบริษัทฯ ก่อนกำรเดินทำง เพ่ือทำงเจ้ำหน้ำท่ีฯ 
จะจัดเตรียมแผนกำรเดินทำงให้ท่ำนได้อย่ำงครบถ้วน  

 



เป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตท่ีได้สร้ำงขึ้นอุทิศแด่ศำสนำพุทธให้กับ “เทพเจ้ำ
ฟูดูเมียวโอะ” (เทพเจ้ำแห่งไฟ) เป็นวัดเก่ำแก่ท่ีสวยงำมของเมืองนำริตะ ซึ่งในแต่
ละ ปีจะ มี นักท่องเ ท่ียวนิยมมำเยี่ ยมชมเป็นอันดับสองในญ่ี ปุ่น และยัง มี
สถำปัตยกรรมอันสวยงำมอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นอย่ำงแท้จริง 
อิสระให้ท่ำนได้หำมุมถูกใจเก็บภำพเป็นท่ีระลึกและเลือกซื้อของฝำกตำมอัธยำศัย 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ถนนโอโมเตะซันโด” (Naritasan Omotesando Street) 
ถนนย้อนยุคสำยช้อปป้ิงท่ีให้ท่ำนได้เพลิดเพลินไปกับร้ำนขำยของตลอดสองฝ่ัง 
เป็นถนนท่ีเต็มไปด้วยร้ำนค้ำต่ำง ๆ เช่น ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำงำนฝีมือด้ังเดิม 
ร้ำนอำหำร และร้ำนของท่ีระลึก ซึ่งเปิดบริกำรให้แก่นักท่องเท่ียวมำนำนหลำย
ศตวรรษ มีระยะทำงประมำณ 1 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีสำยช้อปป้ิงต้องลองแวะมำ
ให้ได้ 

* เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมื้อกลำงวันอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำน
เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ * 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ” 

14:25 เดินทำงจำก สนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน XJ 
603 

19:10  ถึง สนำมบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรู้ลืม 
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

   อัตรำค่ำบริกำร 

ผู้ใหญ่                                                       
ท่ำนละ 

54,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                      
ท่ำนละ 

         10,000.- 
บำท 

พักเด่ียวเพ่ิม                                                
ท่ำนละ 

  6,500.- บำท 

***ไม่มีรำคำเด็ก*** 
 

*** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกค้ำท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือส ำรวจ
เส้นทำงเท่ำน้ัน หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและ
ญ่ีปุ่นปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
ทำงบริษัท ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้นแก่ท่ำน *** 

*** หนังสอืเดินทำงต้องเหลอือำยุกำรใชง้ำนได้ไม่น้อยกวำ่ 6 
เดือน *** 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 

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