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TOKYO FUJI KAWASU 6D4N 

ซุปตาร ์หมิะซากรุะบาน II 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ-์มนีาคม 2565 
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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 

 

 
อสิระ ฟรเีดย ์1 วนัเต็ม จะชอ้ป จะชมิ หรอืจะชวิในสวนสนุกระดบัโลก  

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื โตเกยีวดสินยีซ์ ีไดต้ามอธัยาศยั 

 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 ์

04-09 กมุภาพนัธ ์2566 29,888.- 9,900.- 
 

 

05-10 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

06-11 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

07-12 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

08-13 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

09-14 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

10-15 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

11-16 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

13-18 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

14-19 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
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15-20 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

17-22 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

18-23 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

19-24 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

21-26 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

23-28 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 9,900.- 
 

 

24 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2566 33,888.- 
9,900.- 

 
 

25 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2566 33,888.- 
9,900.- 

 
 

26 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2566 33,888.- 
9,900.- 

 
 

27 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2566 33,888.- 
9,900.- 

 
 

28 กมุภาพนัธ ์– 5 มนีาคม 2566 33,888.- 
9,900.- 

 
 

03 - 08 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 

 
 

05 - 10 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 

 
 

06 - 11 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 

 
 

07 - 12 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 

 
 

08 - 13 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 

 
 

09 - 14 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 

 
 

10 - 15 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 

 
 

11 - 16 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 

 
 

12 - 17 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 

 
 

13 - 18 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

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

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

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

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 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 

 

 

 

 

14 - 19 มนีาคม 2566 35,888.- 
9,900.- 

 
 

16 - 21 มนีาคม 2566 38,888.- 
9,900.- 

 
 

17 - 22 มนีาคม 2566 38,888.- 
9,900.- 

 
 

18 - 23 มนีาคม 2566 38,888.- 
9,900.- 

 
 

20 - 25 มนีาคม 2566 38,888.- 
9,900.- 
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วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ขึน้กระเชา้ โอมโุระ - ชมซากรุะ เมอืงคาวาส ึ- ออนเซ็น + 

ขาปยูกัษ ์

08.00 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 าท่าน ขึน้กระเชา้ที ่Omuro Mt. ซึง่เป็นภูเขากลางเมอืงเป็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีด่บัไปนาน

แลว้ สามารถขึน้ไปดูววิภูเขาไฟฟูจไิด ้ถา้ไม่เคยขึน้ Ski lift มาขึน้ทีน่ ี ่ก็จะไม่น่ากลวัมาก

เพราะไมสู่งมากนกั ทางเดนิสะดวกแตเ่ป็นเนนิ เบือ้งหลงัจะเป็นชายฝั่งมหาสมุทรทีส่วยงาม 

รปูทรงภเูขาสวยงาม เดนิไดร้อบปากปองภเูขาไฟสะดวกไมเ่ป็นอนัตราย 

**ตามรอยอนเิมะชือ่ดงัอยา่ง Your Name** 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาวาส ึสมัผัสความงามแหง่แรกของเทศกาลดอกซากรุะในเดอืนแหง่ความรัก 

ณ เมอืงคาวาส ึโดยเมอืงน้ีจะเป็นเมอืงทีซ่ากรุะบาสะพร่ังเร็วทีสุ่ดในเกาะฮอนช ูโดยจะเริม่ออกดอก

ในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆบาน ยาว ไปจนถึง เดือน 10 มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมี

นักท่องเทีย่วทีอ่ยากชมความงามของ ซากรุะและเล่นสกใีนชว่งเวลาเดยีวกัน จะเดนิทางมาเทีย่วชม

กันในชว่งน้ี โดยเมอืงคาวาส ึเป็นเมอืงเล็กๆ   ซึง่ตัง้อยูไ่มห่า่งจากเมอืง      โกเทมบะมากนัก โดยใน

สว่นกลางของเมอืงจะมแีมน่ ้าไหลตัดผา่น 2 ขา้งทาง จะเรยีงรายเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะหลากหลายรอ้ย

ตน้ ยาวตลอดเสน้ทางประมาณ 4 กโิลเมตรและบางจุดยังม ีดอกนาโนฮะนะ หรอืดอกกวางตุง้ ทีบ่าน

สะพร่ังเป็นสเีหลอืง ใหท้า่นไดช้มความงามกันอกีดว้ย และใน 2 ขา้งทางก็ยังมรีา้นขายของฝากของที่

ระลกึ ขนม ผลไมม้ากมาย โดยท่านสามารถเลอืกซือ้ หรือ ชมิพรอ้มดืม่ด ่ากับความงามของซากุระ 
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อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  (โดยปกตงิานเทศกาลซากรุะทีเ่มอืงคาวาส ึจะ

เร ิม่จดัในวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์– 10 มนีาคม แตท่ ัง้นีท้ ัง้น ัน้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี

ดว้ย) ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ: ในกรณีทีเ่ทศกาลชมซากุระไมม่แีลว้   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 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

พกัที ่  โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรอืระดบัเดยีวกนั 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ – Shikido (Tea ceremony) – 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 ท่านทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวร์

ล่วงหนา้ ราคาน้ีไม่รวมคา่เชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลาน

สกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) 
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(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 ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่

มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทียั่งดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

จากนัน้น าทา่นสมัผัสวัฒนธรรมดัม้เดมิของญีปุ่่ น น่ันก็คอื  การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชง

ชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอน นัน้

ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ีไมใ่ชแ่ครั่บชมอย่างเดยีว ยังเปิด

โอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีล่ะลกึ

ตามอัธยาศัย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟ

ฟจู ิทีเ่ป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุม่

น ้าผดุโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้นก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็น

จากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยูท่กุมมุ โดยในบอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยอย่าง

สบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแตล่ะบ่อนัน้เย็นจับใจจนแอบสงัสัยวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกัน

บา้งหรือ เพราะอุณหภูมใินน ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้าผุดจาก

ธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้

เยีย่มอกีดว้ย 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื Illuminations สดุอลังการทีจ่ัดขึน้กันอยา่ง

ยิง่ใหญเ่ป็นประจ าทกุปี  หมูบ่า้นเยอรมนัแหง่โตเกยีว  โดยงานประดับไฟชว่งฤดหูนาว ทีจั่ดเป็นประจ า

ทกุปีในชว่งฤดหูนาว โดยเราจะไดเ้หไฟ LED หลากเฉดสกีวา่ 3 ลา้นดวงสอ่งสวา่งระยบิระยับอยู่ทั่วพืน้ที่

ราวกับเป็นดนิแดนในเทพนยิายเลยเป็นงานประดไฟฤดหนาวสดุยิง่ใหญอ่ลังการจนไดช้ือ่วา่เป็น 1 ใน 10 

งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในภูมภิาค

ตะวันออก ** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

พกัที ่ โรงแรม Asia Narita HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่  ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากสุะ - ถนนนาคามเิซ - ฮาราจกุ ุ- ชนิจกุ ุ– หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้

- เมอืงนารติะ 

 **ลกูคา้ทีต่อ้งการเทีย่งเองแบบอสิระ สามารถแยกเทีย่วเองได*้* 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ 

หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก  เปิด

ใหบ้ริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทาง

สถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งทีเ่กดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพ้สิูจน์ให ้

เห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าทา่นชม วดัอาซากสุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพร

จากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนั้นท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ

ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซื้อ

เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
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หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่

ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งน้ี

ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาดสดุแสนอร่อย  
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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 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

 

ไดเ้วลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับเขา้สู่ กรุงโตเกียว นาท่านชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชินจุกุ 

(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง

สนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจ

คุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสาหรับวัยรุ่น เครือ่งสาอางยีห่อ้ดัง

ของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย หา้มพลาด!!! จุด

เช็คอนิแห่งใหม่ของชาวโซเชีย่ล น่ันก็คอื แมวยักษ์ 3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมี

ความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสยีงทีอ่อกจากลาโพงคุณภาพเกรดด ีความ

ละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิ

เลน่ไปมาอยูเ่หนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ทา่นยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถ่กูครเีอท

ใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีน้ีี ไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จาน

บนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครื่องดูดฝุ่ น ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย จากน ัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอกีหา้ง

หนึง่ ทีอ่ยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนีก็้คอื หุ่นยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มี

ขนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีห่า้   อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ***ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร*** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่น

การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• ยา่นฮาราจกู ุ(Harajuku) ทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่น

ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด (Ometosando) รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ 

เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจุใจ  

• ชบิูย่า (Shibuya) ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอีกแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น

ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ

ชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 

• อเุอโนะ (Ueno) แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุมันสท์ัง้ ตกึมว่ง Takeya ตกึขวัญใจคนไทยทีห่ากไดห้ลงเขา้ไป

อยู่ไดเ้ป็นวันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ที่มีส ินคา้หลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช ้

เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ นและของน าเขา้ ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้ง

อกีดว้ย 
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แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้ง

ขึน้ในปี 940  

• ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสนิคา้งาน

ฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ  

• ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

เน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากน้ียังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 

arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

หา้มพลาด สวนสนุกระดบัโลก  (**ราคาไมร่วมคา่เขา้ 2,900 บาท/ทา่น) 

• โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ 

ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดบั 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นู

วอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที่

สนุกสนาน  

▪ World Bazaar 

▪ Tomorrowland 

▪ Toontown 

▪ Fantasyland 

▪ Critter Country 

▪ Westernland 

▪ Adventureland หรือ 

• โตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) ไดแ้รงบันดาลใจมาจากเทพนยิายและต านานแหง่ทอ้ง

ทะเล ทีผ่สมผสานทัง้ความโรแมนตกิและความตืน่เตน้ทา้ทาย มแีนวคดิหลักๆ เกีย่วกับน ้า เชน่ เมอืง

เวนีส ล าธารน ้า ทะเล เรอืไททานกิ ถ ้าใตน้ ้าในปลอ่งภเูขาไฟ เมอืงในป่าดบิชืน้แถบอเมรกิากลาง 

เงอืกและเมอืงบาดาล เป็นตน้ ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมีหลกั เชน่กนั 

1. Lost river delta 
2. Arabian Coast 
3. Mermaid Lagoon 
4. Mysterious Island 
5. American Waterfront 
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6. Port Discovery 
7. Mediterranean Harbor 

 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั***  

 

ทีพ่กั Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีห่ก  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

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

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

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

 

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

 

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


