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TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N 

 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากุสะ – ถนนนากามเิสะ-ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกยีวสกายทร ี 

ยอ้นยุคไปกบัหมู่บา้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ – ศาลเจา้ฮคิาวะ-ขอพระคุม้ครองปัดเป่าสิง่ช ัว่รา้ย ณ วดัคติาอนิ 

ไฮไลท!์! ชมงาน Sagamiko Illumination ประดบัไฟ LED กว่า 6 ลา้นดวง  

ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 หรอื เล่นสก ีณ ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์-พิพธิภณัฑเ์กษตรกรรม+หมู่บา้นอยิาชโินซาโตะ  

วดันารติะซนั -ถนนปลาไหล- เมอืงแห่งสายน ้า เมอืงซาวาระ จงัหวดัชบิะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ออิอน มอลล,์ โอไดบะ และ ชนิจกูุ พรอ้มเชค็อนิ แลนดม์ารค์แห่งใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

บุฟเฟ่ตข์าป ูอาบน ้าแรธ่รรมชาต-ิมนี ้าดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
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** หมายเหต ุไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี โปรดสอบถาม 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ 

 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ที่

ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้คร ือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 

กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย) บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – ถ่ายรูป โตเกยีวสกายทร ี

รมิแม่น า้สมุดิะ - จงัหวดัไซตามะ - วดัคติะอนิ - ย่านเมอืงเกา่คาวาโกเอะ - ศาลเจา้ฮคิาวะ – จงัหวดัคานากาวะ – งาน

ประดบัไฟซากะมโิกะ – จงัหวดัยามานาช ิ- ออนเซน็ + ขาปยูกัษ ์

   
08.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่ น เรว็กว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า

ฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญีปุ่่น ตัง้อยู่ในภูมิภาคคนัโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู(Honshu) 

ในอดตีคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานทีท่่องเทีย่ว

มากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) จากน้ัน

นมสัการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) วดัทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวดัทีม่ีความศกัดิส์ทิธิ ์และ

ไดร้บัความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงั

เป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษท์ีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่

ดา้นหนา้สุดของวดั ทีม่ีช ือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตฟู้าค ารณ” บรเิวณทางเขา้สู่ตวัวหิารจะม ีถนนนากามเิซะ 

(Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมืองต่างๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของ

เล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ และขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดงัโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงยีวยากไิสถ้ั่ว

แดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ใกลก้นัพาท่านเดนิไปถ่ายรูปคู่กบั 

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก จดัเป็นแลนดม์ารก์อกีอย่างหน่ึงของ

กรุงโตเกยีว บรเิวณรมิแม่น ้าสุมิดะ เป็นหอส่งสญัญาณโทรคมนาคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่22 

01-05 ธนัวาคม 2565**วนัพ่อแห่งชาติ+HOT PRICE 33,888.- 8,900.- 

02-06 ธนัวาคม 2565**วนัพ่อแห่งชาติ 

08-12  / 09-13 ธนัวาคม 2565**วนัรฐัธรรมนูญ 
36,888.- 8,900.- 

28 ธนัวาคม 65-01 มกราคม 66**วนัหยุดปีใหม่ 

29 ธนัวาคม 65-02 มกราคม 66**วนัหยุดปีใหม่ 

30 ธนัวาคม 65-03 มกราคม 66**วนัหยุดปีใหม่ 

31 ธนัวาคม 65-04 มกราคม 66**วนัหยุดปีใหม่ 

42,888.- 8,900.- 

01-05 มกราคม 2566**วนัหยุดปีใหม่ 41,888.- 8,900.- 



 
BTT-XJ019 TOKYO FUJI HOLIDAY PERIOD 5D3N_DEC22JAN23 

พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนีม้ีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่าง

โจว ซึง่มีความสูง 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทวิทศัน์

ของ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซากุสะทีเ่ต็มไปดว้ย

กลิน่อายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภมูิภาคคนัโต มีความเจรญิมากเพราะอยู่ตดิโตเกยีว มีเมืองชชิบุิ 

ทีโ่ดดเด่นเร ือ่งธรรมชาตอุิดมสมบูรณ ์เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่งรวมจุดชอ็ปป้ิงและสถานทีท่ีท่่องเทีย่ว

น่าสนใจหลายแห่ง จากน้ันน าท่านนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ วดัคติะอนิ (Kitain Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.20 ช ัว่โมง) มีช ือ่เดมิว่า “วดัเซยะซงั มุเรยีวชจู ิคติะอนิ (Seiyasan Muryoshuji Kitain)” เป็นวดัเก่าแก่และมี

ช ือ่เสยีงทีสุ่ดอกีแห่งหน่ึงของเมืองคาวาโกเอะวดัแห่งนีส้รา้งขึน้ประมาณปี ค.ศ. 830 ซึง่เป็นยุคของเอโดะ ผูค้นนิยมมา

ขอพรเกีย่วกบัการปัดเป่าสิง่ช ัว่รา้ย ภายในวดัเปนจุดชมซากุระ ในชว่งปลายเดอืนมีนาคม – ตน้เดอืนเมษายน อกี

ดว้ย พระพุทธรูป Ghyaku Rakan ตัง้เรยีงรายประมาณ 540 องค ์ทีม่ีใบหนา้ไม่ซ า้กนัประดษิฐานอยู่  

 อสิระเดนิชม ย่านเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านทีม่ีบา้นเรอืนสมยัเอโดะตลอด

แนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนีย้งัเคยมีโกดงัเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่สมยัก่อน โดยค าว่า Kura แปลว่า โกดงั 

จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนคุระซคุุร ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนิยมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรม

ของเมืองนี ้ในสมยัก่อนเน่ืองจากเมืองคาวาโกเอะเจรญิรุง่เร ือ่งทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีว

ในปัจจุบนัเลยทเีดยีว พ่อคา้แม่คา้จงึร า่รวยและมีการสรา้งอาคารต่างๆขึน้เร ือ่ยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยงัคง

ความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบนัก็มี จากน้ันใหท่้าน อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมือง ณ ตรอกลกูกวาด (Candy 

Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพืน้เมืองเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่ตรอก

ลูกกวาดหรอืตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนีย้งัมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมืองญีปุ่่น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจาก

ถั่วแดงและมนัหวาน และยงัมีของเล็กชิน้เล็กๆและของฝากต่างๆ  

 จากน้ันน าท่านขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ทีเ่ขาว่าเด็ดนักเร ือ่งขอพรความรกั 

ภายในมี “อโุมงคเ์อมะ” เอมะ คอื แผ่นไมท้ีเ่ราเขยีนขอพร และน ามาผูกจนกลายเป็นซุม้คลา้ยอโุมงค ์เป็นจุดที่

นักท่องเทีย่วนิยมถ่ายรูปท าคอนเทนตจ์ านวนมาก นอกจากนี ้สายมูไม่ควรพลาด ท่านยงัสามารถซือ้เคร ือ่งรางต่างๆ 

ทีไ่ม่ใชเ่ฉพาะดา้นความรกั ยงัมี ดา้นสุขภาพ ดา้นการเงนิ การงาน การเรยีน เดนิทางปลอดภยั และโชคลาภ ก็มี

มากมายใหท่้านไดเ้ลอืกไวเ้ป็นของฝากของทีร่ะลกึอกีดว้ย  

 เดนิทางสู่จงัหวดั คานากาวะ (Kanagawa) ตัง้อยู่ตดิกบัโตเกยีวในภูมิภาคคนัโต มีโยโกฮามา่ เป็นเมืองหลกั มีเมือง

น่าเทีย่วอย่างคามาคุระ, โยโกสุกะและฮาโกเน่ คานางาวะ

รวมไวท้ัง้ความเจรญิทางวตัถุ ความอุดมสมบูรณข์อง

ธรรมชาต ิความเชือ่ และวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั คานากา

วะจงึเป็นจงัหวดัทีเ่หมาะแก่การเดนิทางไปท่องเทีย่วเป็น

ทีสุ่ด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ช ัว่โมง)  

 จากน้ันน าท่านชม งานประดบัไฟซากะมโิกะ 

(Sagamiko Illumination) เป็นหน่ึงในการแสดงแสงสี

ฤดูหนาวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น โดยใชไ้ฟ LED หลากสสีนั

ประมาณ 6 ลา้นดวงและนับเป็นหน่ึงในสามการแสดงแสงสฤีดูหนาวทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของภมูิภาคคนัโต โดยในแต่ละปีก็

จะมีธมีการแสดงแตกต่างกนัออกไป โดยปีทีแ่ลว้ 2021-2022 เป็นธมีเซเลอรม์ูน ส าหรบัปีนีร้อการประกาศอย่าง
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เป็ทางการอกีคร ัง้นึง อสิระใหท่้านเดนิชมงานประดบัไฟ พรอ้มถ่ายภาพเก็บความประทบัใจตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนั

สมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) 

ค ่า         รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

ทีพ่กั ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

จากน้ันใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซน็ธรรมชาต ิเช ือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยให ้

ระบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่าม จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) หรอื สมัผสัหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น สโนว รสีอรท์ - พธิชีงชา

ญีปุ่่ น - พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ - กรุงโตเกยีว - ย่านโอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติี ้– เมอืงนารติะ - ออิอน 

มอลล ์นารติะ 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 07.30 น. เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่ีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 

เมตร ภูเขาทีม่ีช ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทั่วโลกในเร ือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็น

สญัลกัษณห์น่ึงของประเทศญีปุ่่น ทัง้ยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่นตลอดทุกฤดูกาล น า

ท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจเก็บไว ้และ

เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณร์ูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท่้านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  

 **ส าหรบัวนัเดนิทางตัง้แต่ 19 ธนัวาคม เป็นตน้ไป ปรบัโปรแกรมไปลานสกแีทน หรอื อาจเรว็กว่าน้ัน ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบั

สภาพความหนาของหมิะทีม่ากพอทีจ่ะเล่นสกไีด ้กรณีทีห่มิะยงัหนาไม่พออาจปรบัเปลีย่นไปลานสกอีืน่ทดแทน หรอื

อาจปรบัไปขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทดแทน (สงวนสทิธิ ์ขออนุญาตปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสมหนา้งาน โดยไม่

แจง้ล่วงหนา้) 

 น าท่านสมัผสัประสบการณค์วามสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สโนว รสีอรท์ (Fujiten Snow Resort) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี เป็นลานสกแีละทีพ่กัทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจ ิท่านจะไดส้มัผสักบัหมิะ อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิ

กบัการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอืตืน่เตน้ไปกบัการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีห่งนี ้ท่านสามารถ

ดืม่ด ่ากบัทศันียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอาดตาอย่างยิง่ และในวนัทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกบัววิ ภูเขา

ไฟฟูจ ิซึง่เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของประเทศญีปุ่่น ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทั่วโลกในเร ือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตทิี่

รงัสรรคไดอ้ย่างลงตวั และยงัถอืว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคา

ทวัรไ์ม่รวมค่าเชา่อปุกรณแ์ละชดุส าหรบัเล่นกจิกรรมต่างๆ) 

 จากน้ันสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่นน้ัน มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การรบัชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอน

น้ันลว้นมีพิธ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี ้ไม่ใชแ่ค่รบัชมอย่างเดยีว ยงัเปิดโอกาสให ้

ท่านไดม้ีส่วนรว่มในพิธกีารชงชานีอ้กีดว้ย และจากน้ันใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40นาท)ี ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ี่

เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝั่งทศิตะวนัตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพดัถล่มในปี 
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ค.ศ.1966 จนกระทั่งต่อมาอกี 40 ปีไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ให ้ 

ประชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรม 

 ลองและซือ้สนิคา้หตัถกรรมแบบดัง้เดมิ ภายในหมู่บา้น 

ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคาเรอืน ในอาคารแต่ละหลงั

นอกจากกิจกรรมงานฝีมือแบบดัง้เดมิแลว้ ยงัสามารถชม

พิพิธภณัฑแ์ละแกลลอรี,่ ซือ้สนิคา้พืน้เมือง, เพลดิเพลนิกบัรา้น

น ้าชาและรา้นอาหาร นอกจากนีย้งัมีจดัอเีวนทแ์บบโบราณให ้

เขา้กบัฤดูกาลดว้ย 

 เดนิทางกลบักรุงโตเกยีว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่่น เดนิทาง

สู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่ง

บนัเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ีช ือ่เสยีงและเป็นทีนิ่ยมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณข์องพืน้ทีส่เีขยีว 

ไดเวอรซ์ติี ้โตเกยีว พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้งหน่ึง ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของ

หา้งนีก็้คอื หุ่นยนตก์นัดัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 เดนิทางสู่ ออิอน มอลล ์นารติะ (Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) หา้งสรรพสนิคา้ทีนิ่ยมใน

หมู่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิเน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่นัสมยั

สไตลญ์ีปุ่่น มีรา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟช ัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณภ์ายในบา้น 

นอกจากนีย้งัมีรา้นเสือ้ผา้แฟช ัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 

และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่  เมอืงนารติะ - วดันารติะซนั - ถนนปลาไหล โอโมเตะซงัโดะ นารติะ – เมอืงซาวาระ -กรุงโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิ

พรอ้มชอ้ปป้ิง ย่านชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านสู่ วดันารติะซนั (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัในพระพุทธศาสนาเก่าแก่ ตัง้อยู่ทีเ่มอืงนารติะ จงัหวดัชบิะ ทีว่ดั

แห่งนีม้ีรูปเคารพขององคฟ์ุโดเมียวโอ ทีม่ชี ือ่เรยีกขานกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณว่า "นารติะฟุโด" ประดษิฐานเป็นองค ์

พระประธาน ถอืเป็นหน่ึงในศาสนสถานส าคญัทีเ่ป็นศูนยก์ลางความศรทัธาต่อองคฟ์ุโดเมียวโอ ชาวญีปุ่่นและ

นักท่องเทีย่วนิยมมาไหวข้อพรเร ือ่งการงาน การเดนิทางปลอดภยั และโชคลาภ บรเิวณถนนเขา้สู่วดั เป็นถนนชอ้ปป้ิง

ทีม่ีช ือ่ว่า โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Naritasan Omotesando) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จา

สถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เชน่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมือดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ และที่

ถนนแห่งนีจ้ะมีรา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขึน้ช ือ่ และมีการแรป่ลาโชวส์ดๆ หนา้รา้นอกีดว้ย ซึง่เปิดบรกิารใหแ้ก่

นักท่องเทีย่วมานานหลายศตวรรษ น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซาวาระ (Sawara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35-40 นาท)ี 

เป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนารติะ เคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในชว่งสมยัเอโดะ 

บรเิวณใจกลางเมืองมีคลองตดัผ่าน  มีช ือ่เรยีกว่า เอโดะนอ้ย Little Edo ไดร้บัการรกัษาและบูรณะทีอ่ยู่อาศยัแบบ

ดัง้เดมิ รา้นคา้ต่างๆ และคลงัสนิคา้จากสมยัเอโดะ ระหว่างคลองจะเช ือ่มต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท!์!! สะพานจา

จา หรอื สะพานโทโยฮาช ิซึง่จะมีน ้าไหลออกมาจากสะพานทัง้สองดา้นคลา้ยน ้าตก ใกล ้ๆ กบัสะพานจาจา เป็นทีต่ัง้

ของพิพิธภณัฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพกัอาศยัเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คอืผูท้ีบุ่กเบกิประเทศญีปุ่่น สรา้งแผน
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ทีท่ีแ่ม่นย าในสมยัโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภณัฑจ์งึจดัแสดงผลงาน และเทคนิคต่างๆทีใ่ชใ้นการท างานของเขา 

พรอ้มค าอธบิายภาษาองักฤษ อสิระใหท่้านชมเมืองซาวาระตามอธัยาศยั  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากน้ัน น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชนิจกุ ุ(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40-2 ช ัว่โมง) ใหท่้านอสิระและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เคร ือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้

ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช ัน่ส าหรบัวยัรุน่ เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของ

ญีปุ่่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเชค็อนิแห่งใหม่ของ

ชาวโซเชีย่ล น่ันก็คอื แมวยกัษ ์3 มิต ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีีขนาดมหมึา จอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร 

(1,664 ตารางฟุต) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคุณภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพระดบั 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดบัสูง ที่

ใหภ้าพเสมือนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยกัษแ์ลว้ ท่านยงั

สามารถรบัชมโฆษณาต่างๆ ทีถู่กครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มิตผิ่านจอแอลอดีีนี ้ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้ง

หมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์คร ือ่งดูดฝุ่ น  ท่านสามารถรบัชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 หลงัรบัประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ(โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

ส าหรบัลกูคา้ท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเคร ือ่งบนิ  (JOINLAND) หกัออกจากราคาทวัร ์…โปรดสอบถาม…บาท/ท่าน 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเท่าน้ัน*** ทัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิ

เทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์

อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนักงานขายล่วงหนา้กอ่นท าการซ ือ้ตั๋วภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BTT-XJ019 TOKYO FUJI HOLIDAY PERIOD 5D3N_DEC22JAN23 

 



 
BTT-XJ019 TOKYO FUJI HOLIDAY PERIOD 5D3N_DEC22JAN23 

 



 
BTT-XJ019 TOKYO FUJI HOLIDAY PERIOD 5D3N_DEC22JAN23 

 
 



 
BTT-XJ019 TOKYO FUJI HOLIDAY PERIOD 5D3N_DEC22JAN23 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

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

 

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


