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TOKYOFUJI KAWAGOE 5D3N 
กําหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 65 - มกราคม66 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 

สกัการะสงิศกัดส์ทิธ ิณ วดัอาซากุสะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ท ีถนนนากามเิสะ  
ถา่ยรูปคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่าํสุมดิะ 

ยอ้นยคุไปกบัหมูบ่า้นเอโดะจวิณคาวาโกเอะ พรอ้มขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ 
และขอพระคุม้ครองปัดเป่าสงิชวัรา้ย ณ วดัคติาอนิ 

ไฮไลท!์! ชมงานประดบัไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากบัไฟ LED กวา่ 6 ลา้นดวง 
ขนึภูเขาไฟฟูจชินั 5สญัลกัษณข์องประเทศญปีุ่ นหรอื เลน่สก ีณ ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ 

เยยีมชมหมูบ่า้นเกษตรกรรม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ 
ขอพร ณ วดันารติะซนั พรอ้มเดนิเลน่ ณ  ถนนปลาไหล 

เดนิเลน่ เมอืงแหง่สายนาํ เมอืงซาวาระ จงัหวดัชบิะ 
ชอ้ปปิงจุใจออิอน มอลล,์ โอไดบะ และ ชนิจูกุ พรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบนําแรธ่รรมชาต ิ
มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 



XJ019NRT-NRTHOLIDAYS Update 02/06/22 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 
** หมายเหตุ ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํากวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภมูกิรงุเทพฯประเทศไทย 
20.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสุวรรณภมูชินั 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรF์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ -กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปปิงถนนนากามเิสะ – 
ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทรรีมิแมนํ่าสุมดิะ - จงัหวดัไซตามะ - วดัคติะอนิ- ย่านเมอืงเกา่คาวาโก
เอะ - ศาลเจา้ฮคิาวะ–จงัหวดัคานากาวะ – งานประดบัไฟซากะมโิกะ – จงัหวดัยามานาช ิ-
ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารเก็บเพมิทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทตีอ้งชําระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยนืวซีา่ญปีุ่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

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

02-06 ธนัวาคม 2565**วนัพ่อแห่งชาต ิ 36,888.- 8,900.-   

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

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

28 ธนัวาคม 65-01 มกราคม 66**วนัหยดุปีใหม่ 42,888.- 8,900.-   

29 ธนัวาคม 65-02 มกราคม 66**วนัหยดุปีใหม่ 42,888.- 8,900.-   

30 ธนัวาคม 65-03 มกราคม 66**วนัหยดุปีใหม่ 42,888.- 8,900.-   

31 ธนัวาคม 65-04 มกราคม 66**วนัหยดุปีใหม่ 42,888.- 8,900.-   

01-05 มกราคม 2566**วนัหยดุปีใหม ่ 41,888.- 8,900.-   
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08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญปีุ่ นนําท่านผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรณุาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพอืความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสูโ่ตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น ตังอยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน
เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น
วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานทีท่องเทียวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักท่องเทยีวทัวโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30ชวัโมง)จากนันนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําณ
วดัอาซากสุะ(Asakusa Temple)วดัทไีดช้อืวา่เป็นวดัทมีคีวามศกัดสิทิธแิละไดร้ับความเคารพนับ
ถอืมากทสีดุแห่งหนงึในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศีกัดสิทิธขินาด 5.5 
เซนตเิมตรซงึมักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกบัภายในวดัยงั
เป็นทตีงัของโคมไฟยักษ์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตรซงึแขวนหอ้ยอยู่ณประตู
ทางเขา้ทีอยู่ดา้นหนา้สุดของวัดทีมีชอืว่า“Kaminari Monหรอื ประตูฟ้าคํารณ”บรเิวณทางเขา้สู ่
ตัววหิารจะมีถนนนากามเิซะ(Nakamise Shopping Street)ซงึเป็นทีตังของรา้นคา้ขายของที
ระลกึพนืเมอืงตา่งๆมากมายเชน่ หนา้กาก ของเล่นรองเทา้พวงกุญแจทีระลกึและขนมนานาชนิด ทัง 
เมลอ่นปังในตํานาน ดงัโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ัวแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯใหทุ้ก
ท่านไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึใกลก้นัพาท่านเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยโตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree)หอคอยทสีงูทสีดุในโลก จัดเป็นแลนดม์ารก์อกีอย่างหนงึของกรุงโตเกยีวบรเิวณ
ริมแม่นําสุมิดะเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลกเปิดใหบ้ริการตังแต่วันที 22 
พฤษภาคมค.ศ.2012โดยหอนีมีความสูง 634 เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ใน
มณฑลกวา่งโจวซงึมคีวามสงู 600 เมตรและหอซเีอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามีความ
สงู 553 เมตรทวิทัศนข์องหอคอยโตเกยีวสกายทร ีทบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นได ้
จากละแวกวดัอาซากสุะทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ(ไมร่วมคา่ขนึหอคอย) 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 นําท่านเดนิทางสู ่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama)อยู่ในภูมภิาคคันโตมีความเจรญิมากเพราะอยู่ตดิ
โตเกยีวมเีมอืงชชิบิุทโีดดเดน่เรอืงธรรมชาตอิดุมสมบูรณเ์มอืงโอมยิะและคาวาโกเอะทีเป็นแหล่งรวม
จุดช็อปปิงและสถานททีที่องเทียวน่าสนใจหลายแห่งจากนันนําท่านนมัสการสงิศักดสิทิธณิวดัคติะ
อนิ (Kitain Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1.20ชวัโมง) มชีอืเดมิวา่“วดัเซยะซงัมุเรยีวชูจคิ ิ
ตะอนิ (SeiyasanMuryoshujiKitain)”เป็นวดัเกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงทสีดุอกีแห่งหนึงของเมืองคา
วาโกเอะวดัแห่งนีสรา้งขนึประมาณปีค.ศ. 830 ซงึเป็นยุคของเอโดะผูค้นนยิมมาขอพรเกยีวกับการปัด
เป่าสงิชัวรา้ยภายในวัดเปนจุดชมซากุระในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือนเมษายนอีกดว้ย
พระพุทธรูปGhyakuRakanตงัเรยีงรายประมาณ 540 องคท์มีใีบหนา้ไม่ซํากนัประดษิฐานอยู ่

 อสิระเดินชมย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District)เป็นย่านทีมี
บา้นเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทางและบริเวณนียังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่ง
ตงัแตส่มัยกอ่นโดยคําวา่Kura แปลวา่โกดงัจงึเป็นทีมาของชอืถนนคุระซุคุร ิKurazukuriซงึเป็นเสน้ที
คนนิยมเดนิเทียวชมตกึรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนีในสมัยก่อนเนืองจากเมืองคาวา
โกเอะเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจุบันเลยทีเดยีวพ่อคา้
แม่คา้จงึรํารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขนึเรอืยๆบางอาคารก็มอีายุเกา่แก่และยังคงความดังเดมิมา
จนถึงปัจจุบันก็มีจากนันใหท้่านอสิระชอ้ปปิงเลือกซือสนิคา้พืนเมืองณตรอกลูกกวาด (Candy 
Alley)เป็นเสน้ชอ้ปปิงทรีา้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพืนเมืองเช่นเคก้และขนมหวานจงึเป็นทีมาของ
ชอืตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนันเองนอกจากนียังมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กพีืนเมืองญีปุ่ น, 
ไอศกรมี, ขนมททํีาจากถัวแดงและมันหวานและยังมขีองเล็กชนิเล็กๆและของฝากตา่งๆ 
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 จากนันนําท่านขอพรความรักณศาลเจา้ฮคิาวะ (Hikawa Shrine)เป็นศาลเจา้ทีเขาว่าเด็ดนักเรือง

ขอพรความรักภายในมี“อุโมงค์เอมะ”เอมะคือแผ่นไม้ทเีราเขยีนขอพรและนํามาผูกจน
กลายเป็นซุม้คลา้ยอุโมงคเ์ป็นจุดทีนักท่องเทียวนิยมถ่ายรูปทําคอนเทนตจํ์านวนมากนอกจากนี
สายมูไม่ควรพลาดท่านยังสามารถซอืเครอืงรางตา่งๆทไีม่ใชเ่ฉพาะดา้นความรักยังมีดา้นสุขภาพดา้น
การเงนิการงานการเรียนเดนิทางปลอดภัยและโชคลาภก็มีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกไวเ้ป็นของฝาก
ของทรีะลกึอกีดว้ย 

 เดนิทางสูจ่ังหวัดคานากาวะ (Kanagawa)ตังอยู่ตดิกับโตเกยีวในภูมภิาคคันโตมีโยโกฮาม่าเป็น
เมอืงหลกัมเีมอืงน่าเทยีวอย่างคามาคุระ, โยโกสุกะและฮาโกเน่คานางาวะรวมไวท้ังความเจรญิทาง
วัตถุความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตคิวามเชอืและวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกันคานากาวะจงึเป็นจังหวัดที
เหมาะแกก่ารเดนิทางไปท่องเทยีวเป็นทสีดุ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1.20ชวัโมง) 

 จากนันนําท่านชม งานประดบัไฟซากะมโิกะ (Sagamiko Illumination)เป็นหนึงในการแสดง
แสงสฤีดูหนาวทีใหญ่ทีสุดในญีปุ่ นโดยใชไ้ฟLED หลากสสีันประมาณ6 ลา้นดวงและนับเป็นหนึงใน
สามการแสดงแสงสีฤดูหนาวทียิงใหญ่ทีสุดของภูมิภาคคันโตโดยในแต่ละปีก็จะมีธีมการแสดง
แตกตา่งกนัออกไป โดยปีทแีลว้ 2021-2022 เป็นธมีเซเลอรม์ูน สําหรับปีนีรอการประกาศอย่างเป็ทาง
การอกีครังนงึ อสิระใหท้่านเดนิชมงานประดบัไฟ พรอ้มถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 ชวัโมง) 

คํา         รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู
ทพีกั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Moriหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

 
วนัทสีาม จุดชมววิชนั 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ) หรอื สมัผสัหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น 

สโนว รสีอรท์ - พธิชีงชาญปีุ่ น- พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ- กรุงโตเกยีว - ย่านโอ
ไดบะ- หา้งไดเวอรซ์ติ–ี เมอืงนารติะ - ออิอนมอลลน์ารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 
07.30 น. เดนิทางสูภู่เขาไฟฟูจ(ิMount Fuji)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50นาที) ทีมีความสูงเหนือจาก

ระดบันําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจ้ักไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิด ้
มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึงของประเทศญีปุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเทียวต่างชาตทิีมาเยือนญีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําทา่นขนึสู ่ชนัท ี5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
สงวนสทิธไิมข่นึ ในกรณีทอีากาศไม่เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ทีทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซอืสนิคา้ของทีระลกึซงึเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

 **สําหรบัวนัเดนิทางตงัแต่ 19 ธนัวาคม เป็นตน้ไป ปรบัโปรแกรมไปลานสกแีทน หรอื อาจ
เร็วกวา่นนั ทงันขีนึอยูก่บัสภาพความหนาของหมิะทมีากพอทจีะเลน่สกไีด ้กรณีทหีมิะยงัหนา
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ไม่พออาจปรบัเปลยีนไปลานสกอีนืทดแทน หรอือาจปรบัไปขนึภูเขาไฟฟูจชินั 5 ทดแทน 
(สงวนสทิธ ิขออนุญาตปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสมหนา้งาน โดยไมแ่จง้ลว่งหนา้) 

 นําท่านสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานทีฟูจเิท็นสโนว รสีอรท์ (FujitenSnow Resort) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ30นาที) เป็นลานสกแีละทีพักทีตังอยู่บรเิวณภูเขาไฟฟูจทิ่านจะไดส้ัมผัสกับ
หมิะอสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการลนืไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรือตนืเตน้ไปกับการนัง
รถเลอืนหมิะณลานสกแีห่งนีท่านสามารถดมืดํากับทัศนียภาพทีถูกปกคลุมดว้ยหมิะทีดูแลว้สะอาดตา
อย่างยงิและในวันทีทอ้งฟ้าแจ่มใสท่านจะพบกับววิภูเขาไฟฟูจิซงึเป็นสัญลักษณ์หนึงของประเทศ
ญปีุ่ นทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจ้ักไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตทิีรังสรรคไดอ้ย่างลงตัวและยัง
ถอืวา่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทยีวตา่งชาตทิมีาเยอืนญปีุ่ นตลอดทุกฤดกูาล(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่า
เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

 จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ30นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีนัตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การ
รับชา และการดมืชา ทุกขนัตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชา
นี ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย และจากนันให ้
ท่านไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
เดนิทางสูพ่พิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ40
นาท)ีตงัอยู่ในพนืททีเีคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝังทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ (Lake 
Saiko) ซงึถูกพายุไตฝุ่้นพัดถล่มในปีค.ศ.1966 จนกระทังต่อมาอกี40 ปีไดร้ับการบูรณะขนึใหม่ให ้
เป็นแบบดังเดิมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ให ้ประชาชนไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรู เ้กียวกับ
วฒันธรรมลองและซอืสนิคา้หัตถกรรมแบบดงัเดมิภายในหมู่บา้นประกอบดว้ยบา้นกว่า20 หลังคาเรือน
ในอาคารแตล่ะหลงันอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดังเดมิแลว้ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี, 
ซอืสนิคา้พนืเมอืง, เพลดิเพลนิกบัรา้นนําชาและรา้นอาหารนอกจากนียังมจีัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้
กบัฤดกูาลดว้ย 
เดนิทางกลบักรุงโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ น เดนิทางสู ่ ย่านโอไดบะ (Odaiba)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ2ชัวโมง)คอืเกาะทีสรา้งขนึไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปปิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าว
โตเกียว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชือเสียงและเป็นทีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมทีสวยงามตังอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์
ของพนืทสีเีขยีวไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง 
ทอียู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนีก็คอื หุน่ยนตก์นัดมั ขนาดเท่าของจรงิ ซงึมีขนาดใหญ่มาก 
ในบรเิวณหา้งอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 
เดนิทางสู ่ ออิอน มอลล ์นารติะ (Aeon Narita Mall)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง)
หา้งสรรพสนิคา้ทนียิมในหมู่นักท่องเทยีวชาวตา่งชาต ิเนืองจากตังอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิาริ
ตะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบทีทันสมัยสไตลญ์ีปุ่ น มีรา้นคา้ทีหลากหลายมากกว่า 150 รา้นจําหน่าย
สนิคา้แฟชัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนียังมีรา้นเสอืผา้แฟชันมากมาย เช่น 
MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

คํา อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั The Hedistar Hotel Naritaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 
วนัทสี ี เมืองนารติะ - วดันารติะซนั - ถนนปลาไหลโอโมเตะซงัโดะนาร ิตะ– เมืองซาวาระ -

กรงุโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติพิรอ้มชอ้ปปิงยา่นชนิจกูุ- เมอืงนารติะ 



XJ019NRT-NRTHOLIDAYS Update 02/06/22 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 
นําท่านสูว่ดันารติะซนั (NaritasanShinshoji Temple)เป็นวดัในพระพุทธศาสนาเก่าแก่ตังอยู่ที
เมอืงนารติะจงัหวดัชบิะทวีดัแห่งนีมรีูปเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอทีมีชอืเรียกขานกันมาตังแต่สมัย
โบราณว่า "นาริตะฟุโด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธานถือเป็นหนึงในศาสนสถานสําคัญทีเป็น
ศนูยก์ลางความศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอชาวญีปุ่ นและนักท่องเทียวนิยมมาไหวข้อพรเรืองการงาน
การเดนิทางปลอดภัยและโชคลาภบรเิวณถนนเขา้สู ่วัดเป็นถนนชอ้ปปิงทีมีชอืว่าโอโมเตะซังโดะนาริ
ตะ (NaritasanOmotesando) หรอืถนนปลาไหลระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตรจาสถานีรถไฟเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ตา่งๆเชน่รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดงัเดมิรา้นอาหารและรา้นของทรีะลกึและทีถนนแห่งนี
จะมีรา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขนึชือและมีการแร่ปลาโชวส์ดๆหนา้รา้นอีกดว้ยซงึเปิดบริการใหแ้ก่
นักท่องเทียวมานานหลายศตวรรษนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาวาระ(Sawara)(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 35-40 นาที) เป็นเมืองเล็กๆตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนารติะเคยเป็น
ศนูยก์ลางการขนสง่ขา้วในชว่งสมัยเอโดะบรเิวณใจกลางเมอืงมคีลองตดัผ่านมีชอืเรียกว่าเอโดะนอ้ย
Little Edoไดร้ับการรักษาและบูรณะทอียู่อาศยัแบบดงัเดมิรา้นคา้ตา่งๆและคลงัสนิคา้จากสมัยเอโดะ
ระหวา่งคลองจะเชอืมตอ่ดว้ยสะพานหลายแห่งไฮไลท!์!! สะพานจาจาหรือสะพานโทโยฮาชซิงึจะมี
นําไหลออกมาจากสะพานทังสองดา้นคลา้ยนําตกใกล ้ๆ กบัสะพานจาจาเป็นทีตังของพพิธิภัณฑอ์โินะ
ทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขาอโินะทาดาทากะคอืผูท้บีุกเบกิประเทศญีปุ่ นสรา้งแผนทีที
แม่นยําในสมัยโชกนุโทกงุาวะภายในพพิธิภัณฑจ์งึจัดแสดงผลงานและเทคนคิตา่งๆทใีชใ้นการทํางาน
ของเขาพรอ้มคําอธบิายภาษาองักฤษอสิระใหท้่านชมเมอืงซาวาระตามอธัยาศยั 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนันนําท่านชอ้ปปิงย่านชนิจุกุ (Shinjuku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40-2 ชัวโมง) ใหท้่าน
อสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายทังเครืองใชไ้ฟฟ้ากลอ้งถ่ายรูปดจิติอลนาฬกิา
เครืองเล่นเกมสห์รือสนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสอืผา้แบรนดเ์นมเสอืผา้แฟชัน
สําหรับวยัรุ่นเครอืงสําอางยหีอ้ดงัของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆ
อกีมากมายหา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่ของชาวโซเชยีลนันก็คอืแมวยักษ์ 3 มติทิีโผล่บนจอ
แอลอีดีมีขนาดมหึมาจอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงทีออกจาก
ลําโพงคุณภาพเกรดดคีวามละเอยีดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูงทีใหภ้าพเสมือนจรงิ
ปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีวนอกจากแมวยักษ์แลว้ท่านยังสามารถ
รับชมโฆษณาตา่งๆทถีูกครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผ่ิานจอแอลอดีนีีไม่ว่าจะเป็นแพนดา้, รองเทา้ไนก,ี 
นอ้งหมาPompompurin, จานบนิUFO แมแ้ตหุ่่นยนตเ์ครอืงดดูฝุ่นท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได ้
ตามอธัยาศยั 

คํา อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั The Hedistar Hotel Naritaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทหีา้ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมูกิรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 
  หลงัรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ601 
13.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 
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สาํหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร…์โปรดสอบถาม…บาท/ทา่น 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่นนั* 

** ทงันหีากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทยีวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทเีป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทาํการซอืตวัภายในประเทศทกุครงั  เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

รายการทัวร.์.................................................................................วนัเดนิทาง........................................ 
ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์นืตามทที่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ไม่ทานเนือววั  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 
รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 

ลาํดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
9    

10    
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......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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