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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

สกัการะสิ(งศกัดส์ทิธิ/ ณ วดัอาซากสุะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที( ถนนนากามเิสะ  
ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมนํ่ Iาสมุดิะ 

ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิNว ณ คาวาโกเอะ พรอ้มขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ 
และขอพระคุม้ครองปดัเป่าสิ(งช ั(วรา้ย ณ วดัคติาอนิ 

ไฮไลท!์! ชมงานประดบัไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากบัไฟ LED กวา่ 6 ลา้นดวง 
ขึIนภเูขาไฟฟจูชิ ัIน 5 สญัลกัษณข์องประเทศญี(ปุ่ น หรอื เลน่สก ีณ ฟจูเิท็นสกรีสีอรท์ 

เยี(ยมชมหมูบ่า้นเกษตรกรรม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ  
ขอพร ณ วดันารติะซนั พรอ้มเดนิเลน่ ณ  ถนนปลาไหล 

เดนิเลน่ เมอืงแหง่สายนํ Iา เมอืงซาวาระ จงัหวดัชบิะ 
ชอ้ปปิI งจใุจ ออิอน มอลล,์ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ
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บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํ Iาแรธ่รรมชาต ิ
มนํี Iาดื(มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ที#น ั#งจาํนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี7ยว อากาศ ไฮไลท ์

03-07 ธนัวาคม 2565 35,888.- 8,900.-  	

04-08 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-  	

05-09 ธนัวาคม 2565**HOT PRICE 29,888.- 8,900.-  	

06-10 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-   

07-11 ธนัวาคม 2565 35,888.- 8,900.-  	

10-14 ธนัวาคม 2565 35,888.- 8,900.-  	

11-15 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-  	

12-16 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-  	

13-17 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-  	

14-18 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-  	

15-19 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-  	

16-20 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-  	

17-21 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-  	

18-22 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.-  	

19-23 ธนัวาคม 2565 37,888.- 8,900.-  	

20-24 ธนัวาคม 2565 37,888.- 8,900.-  	

21-25 ธนัวาคม 2565 37,888.- 8,900.-  	

22-26 ธนัวาคม 2565 37,888.- 8,900.-  	

23-27 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.-  	

24-28 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.-  	
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25-29 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.-  	

26-30 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.-  	

27-31 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.-  	

02-06 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.-  	

03-07 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.-  	

04-08 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.-  	

05-09 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.-  	

06-10 มกราคม 2566 37,888.- 8,900.-  	

07-11 มกราคม 2566 37,888.- 8,900.-  	

08-12 มกราคม 2566 37,888.- 8,900.-  	

09-13 มกราคม 2566 37,888.- 8,900.-  	

10-14 มกราคม 2566 37,888.- 8,900.-  	

11-15 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-  	

12-16 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-  	

13-17 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-  	

14-18 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-  	

15-19 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-  	

16-20 มกราคม 2566**HOT PRICE 29,888.- 8,900.-  	

17-21 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-  	

18-22 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-  	

19-23 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-  	

20-24 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-  	

21-25 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-  	

22-26 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-  	
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลี7ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัXง<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนื7องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ7ากวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

ราคานีXไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 
20.30 น. พรอ้มกันที- ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัXน 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ที-ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี7ปุ่ น โดยเที7ยวบนิที7 XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื-อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที-นั- ง จัดที-นั- งแบบ 3-3-3  
(นํUาหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซืUอนํUาหนักเพิ-ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7อง 

วนัที7สอง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปปิX งถนนนากามเิสะ – 
ถา่ยรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแมนํ่ Xาสุมดิะ - จงัหวดัไซตามะ - วดัคติะอนิ - ยา่นเมอืงเกา่คาวา
โกเอะ - ศาลเจา้ฮคิาวะ – จงัหวดัคานากาวะ – งานประดบัไฟซากะมโิกะ – จงัหวดัยามานาช ิ
- ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

   
 

23-27 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-  	

24-28 มกราคม 2566 30,888.- 8,900.-  	

25-29 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-  	

26-30 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-  	

27-31 มกราคม 2566 31,888.- 8,900.-  	

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2566 31,888.- 8,900.-  	

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2566 31,888.- 8,900.-  	

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2566 31,888.- 8,900.-  	

31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2566 31,888.- 8,900.-  	
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08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญี7ปุ่ น นําทา่นผา่นขั Uนตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาที7ญี7ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั7วโมง กรณุาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพื7อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี7ปุ่ นไมอ่นญุาตให้
นําอาหารสด จาํพวก เนืXอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี-ปุ่ น ตั Uงอยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน
เกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น
วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที-ท่องเที-ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักทอ่งเที-ยวทั-วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั-วโมง) จากนัUนนมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา 
ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที-ไดช้ื-อว่าเป็นวัดที-มีความศักดิvสทิธิv และไดรั้บความ
เคารพนับถอืมากที-สดุแหง่หนึ-งในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําที-ศกัดิvสทิธิv 
ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ-งมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื-อความเป็นสริมิงคลตลอดทัUงปี ประกอบกบั
ภายในวดัยังเป็นที-ตั Uงของโคมไฟยกัษ์ที-มขีนาดใหญท่ี-สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึ-งแขวนหอ้ย
อยู่ ณ ประตูทางเขา้ที-อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที-มชีื-อว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าคํารณ” 
บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ-งเป็นที-ตั Uงของ
รา้นคา้ขายของที-ระลกึพืUนเมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที-ระลกึ และ
ขนมนานาชนดิ ทั Uง เมล่อนปังในตํานาน ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถั้-วแดง และนอ้งปลา
ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซืUอเป็นของฝากของที-ระลกึ ใกลก้ันพาทา่นเดนิไปถา่ยรปูคูก่ับ 
หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยที-สูงที-สุดในโลก จัดเป็นแลนดม์ารก์อกี
อย่างหนึ-งของกรุงโตเกยีว บรเิวณรมิแม่นํUาสมุดิะ เป็นหอสง่สัญญาณโทรคมนาคมที-สงูที-สดุในโลก 
เปิดใหบ้รกิารตั Uงแต่วันที- 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนีUมคีวามสงู 634 เมตร สามารถทําลาย
สถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ-งมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ใน
นครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีวสกายทรี ที-บรรจุ
เทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะที-เต็มไปดว้ยกลิ-นอายแบบเมอืง
เกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึXนหอคอย) 

เที7ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 นําท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยู่ตดิ
โตเกยีว มเีมอืงชชิบิ ุที-โดดเดน่เรื-องธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ที-เป็นแหลง่
รวมจุดช็อปปิU งและสถานที-ที-ท่องเที-ยวน่าสนใจหลายแห่ง จากนัUนนําท่านนมัสการสิ-งศักดิvสทิธิv ณ 
วดัคติะอนิ (Kitain Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั-วโมง) มชีื-อเดมิวา่ “วดัเซยะซงั มุ
เรยีวชูจ ิคติะอนิ (Seiyasan Muryoshuji Kitain)” เป็นวดัเกา่แกแ่ละมชีื-อเสยีงที-สดุอกีแหง่หนึ-ง
ของเมอืงคาวาโกเอะวัดแหง่นีUสรา้งขึUนประมาณปี ค.ศ. 830 ซึ-งเป็นยคุของเอโดะ ผูค้นนยิมมาขอพร
เกี-ยวกับการปัดเป่าสิ-งชั-วรา้ย ภายในวัดเปนจุดชมซากุระ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือน
เมษายน อกีดว้ย พระพุทธรูป Ghyaku Rakan ตั Uงเรยีงรายประมาณ 540 องค ์ที-มใีบหนา้ไม่ซํUากัน
ประดษิฐานอยู ่ 

 อิสระเดินชม ย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที-มี
บา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนีUยังเคยมโีกดังเก็บของอยู่หลายแห่ง
ตั Uงแต่สมัยกอ่น โดยคําว่า Kura แปลว่า โกดัง จงึเป็นที-มาของชื-อถนนคุระซคุุร ิKurazukuri ซึ-งเป็น
เสน้ที-คนนยิมเดนิเที-ยวชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนีU ในสมัยกอ่นเนื-องจากเมอืงคา 
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วาโกเอะเจรญิรุง่เรื-องทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจบุนัเลยทเีดยีว พอ่คา้แมค่า้

จงึรํ-ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึUนเรื-อยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดั Uงเดมิมาจนถงึ
ปัจจบุันก็ม ีจากนัUนใหท้า่น อสิระชอ้ปปิUงเลอืกซืUอสนิคา้พืUนเมอืง ณ ตรอกลกูกวาด (Candy Alley) 
เป็นเสน้ชอ้ปปิUง ที-รา้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพืUนเมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นที-มาของชื-อ
ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั-นเอง นอกจากนีUยังมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีUพืUนเมืองญี-ปุ่ น, 
ไอศกรมี, ขนมที-ทําจากถั-วแดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชิUนเล็กๆและของฝากตา่งๆ  

 จากนัUนนําท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจา้ฮคิาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้ที-เขาว่าเด็ดนัก
เรื-องขอพรความรัก ภายในม ี“อโุมงคเ์อมะ” เอมะ คอื แผน่ไมท้ี7เราเขยีนขอพร และนํามาผกูจน
กลายเป็นซุม้คลา้ยอุโมงค ์เป็นจุดที-นักท่องเที-ยวนยิมถ่ายรูปทําคอนเทนตจํ์านวนมาก นอกจากนีU 
สายมไูมค่วรพลาด ทา่นยังสามารถซืUอเครื-องรางตา่งๆ ที-ไมใ่ชเ่ฉพาะดา้นความรัก ยังม ีดา้นสขุภาพ 
ดา้นการเงนิ การงาน การเรยีน เดนิทางปลอดภยั และโชคลาภ ก็มมีากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกไวเ้ป็นของ
ฝากของที-ระลกึอกีดว้ย  

 เดนิทางสูจั่งหวดั คานากาวะ (Kanagawa) ตั Uงอยูต่ดิกบัโตเกยีวในภมูภิาคคนัโต มโียโกฮามา่ เป็น
เมอืงหลัก มเีมอืงน่าเที-ยวอยา่งคามาครุะ, โยโกสกุะและฮาโกเน่ คานางาวะรวมไวทั้ Uงความเจรญิทาง
วัตถ ุความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาต ิความเชื-อ และวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกนั คานากาวะจงึเป็นจังหวัดที-
เหมาะแกก่ารเดนิทางไปทอ่งเที-ยวเป็นที-สดุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั-วโมง)  

 จากนัUนนําทา่นชม งานประดบัไฟซากะมโิกะ (Sagamiko Illumination) เป็นหนึ-งในการแสดง
แสงสฤีดหูนาวที-ใหญท่ี-สดุในญี-ปุ่ น โดยใชไ้ฟ LED หลากสสีนัประมาณ 6 ลา้นดวงและนับเป็นหนึ-งใน
สามการแสดงแสงสฤีดูหนาวที-ยิ-งใหญ่ที-สุดของภูมภิาคคันโต โดยในแต่ละปีก็จะมีธีมการแสดง
แตกตา่งกนัออกไป โดยปีที-แลว้ 2021-2022 เป็นธมีเซเลอรม์นู สําหรับปีนีUรอการประกาศอยา่งเป็ทาง
การอกีครั Uงนงึ อสิระใหท้า่นเดนิชมงานประดบัไฟ พรอ้มถา่ยภาพเก็บความประทับใจตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั-วโมง) 
คํ7า         รบัประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อ ิ7มอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 
ที7พกั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัXนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Xาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื7อวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Xาแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึXน 
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วนัที7สาม จุดชมววิช ัXน 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึXนอยู่กบัสภาพอากาศ) หรอื สมัผสัหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น 
สโนว รสีอรท์ - พธิชีงชาญี7ปุ่ น - พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ - กรุงโตเกยีว - ยา่นโอ
ไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติ ีX – เมอืงนารติะ - ออิอน มอลล ์นารติะ 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 07.30 น. เดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ที-มคีวามสงูเหนือจาก

ระดับนํUาทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที-มชีื-อเสยีงเป็นที-รูจั้กไปทั-วโลกในเรื-องความสวยงามที-ธรรมชาตไิด ้
มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ-งของประเทศญี-ปุ่ น ทั Uงยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเที-ยวต่างชาตทิี-มาเยอืนญี-ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําทา่นขึXนสูช่ ัXนที7 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
สงวนสทิธิ�ไมข่ ึXน ในกรณีที7อากาศไมเ่อืXออํานวย หรอื ทางขึXนปิด) ที-ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซืUอสนิคา้ของที-ระลกึซึ-งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซืUอของที-ระลกึตามอธัยาศยั  

 **สําหรบัวนัเดนิทางต ัXงแต ่19 ธนัวาคม เป็นตน้ไป ปรบัโปรแกรมไปลานสกแีทน หรอื อาจ
เร็วกวา่น ัXน ท ัXงนีXข ึXนอยูก่บัสภาพความหนาของหมิะที7มากพอที7จะเลน่สกไีด ้กรณีที7หมิะยงัหนา
ไม่พออาจปรบัเปลี7ยนไปลานสกอีื7นทดแทน หรอือาจปรบัไปขึXนภูเขาไฟฟูจชิ ัXน 5 ทดแทน 
(สงวนสทิธิ� ขออนญุาตปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสมหนา้งาน โดยไมแ่จง้ลว่งหนา้) 

 นําท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที- ฟูจเิท็น สโนว รสีอรท์ (Fujiten Snow Resort) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นลานสกแีละที-พักที-ตั Uงอยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัส
กับหมิะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลื-นไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืตื-นเตน้ไปกับ
การนั-งรถเลื-อนหมิะ ณ ลานสกแีหง่นีU ท่านสามารถดื-มดํ-ากับทัศนียภาพที-ถูกปกคลมุดว้ยหมิะที-ดแูลว้
สะอาดตาอยา่งยิ-ง และในวนัที-ทอ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นจะพบกบัววิ ภเูขาไฟฟจู ิซึ-งเป็นสญัลกัษณ์หนึ-งของ
ประเทศญี-ปุ่ น ที-มชีื-อเสยีงเป็นที-รูจั้กไปทั-วโลกในเรื-องความสวยงามที-ธรรมชาตทิี-รังสรรคไดอ้ยา่งลง
ตัว และยังถอืว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที-ยวต่างชาตทิี-มาเยอืนญี-ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคา
ทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

 จากนัUนสัมผัสวัฒนธรรมดั Uงเดมิของชาวญี-ปุ่ น นั-นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี7ปุ่ น (Sado) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญี-ปุ่ นนัUน มขีั Uนตอนมากมาย เริ-มตั Uงแต่การชงชา 
การรับชา และการดื-มชา ทกุขั UนตอนนัUนลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที-บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี
ชงชานีU ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานีUอกีดว้ย และ
จากนัUนใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซืUอของที-ระลกึตามอธัยาศยั 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40
นาที) ตั Uงอยู่ในพืUนที-ที-เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝั- งทศิตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ 
(Lake Saiko) ซึ-งถกูพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี ค.ศ.1966 จนกระทั-งตอ่มาอกี 40 ปีไดรั้บการบรูณะขึUน
ใหมใ่หเ้ป็นแบบดั Uงเดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ให ้ ประชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กี-ยวกบั
วัฒนธรรม ลองและซืUอสนิคา้หัตถกรรมแบบดั Uงเดมิ ภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ยบา้นกวา่ 20 หลังคา
เรอืน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดั Uงเดมิแลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละ
แกลลอรี-, ซืUอสนิคา้พืUนเมอืง, เพลดิเพลนิกับรา้นนํUาชาและรา้นอาหาร นอกจากนีUยังมจัีดอเีวนทแ์บบ
โบราณใหเ้ขา้กบัฤดกูาลดว้ย 
เดนิทางกลับกรงุโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญี-ปุ่ น เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชั-วโมง) คอืเกาะที-สรา้งขึUนไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปปิUง และแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่ว 



 104/2 หมู่ที- 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม่ 50140 

โทร/line : 062-959-8828   Web : www.rubytravel.com 

 

 
 
 
โตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีชื-อเสียงและเป็นที-นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที-สวยงามตั Uงอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์
ของพืUนที-สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ีX โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง
หนึ-ง ที-อยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีUก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัXม ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ-งมขีนาดใหญ่
มาก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปปิUงตามอธัยาศยั 
เดนิทางสู่ ออิอน มอลล ์นารติะ (Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั-วโมง) 
หา้งสรรพสนิคา้ที-นยิมในหมูนั่กทอ่งเที-ยวชาวตา่งชาต ิเนื-องจากตั Uงอยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิาริ
ตะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบที-ทันสมัยสไตลญ์ี-ปุ่ น มรีา้นคา้ที-หลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่าย
สนิคา้แฟชั-น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนีUยังมรีา้นเสืUอผา้แฟชั-นมากมาย เชน่ 
MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่

คํ7า อสิระรบัประทานอาหารคํ7าตามอธัยาศยั 
ที7พกั The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 
วนัที7ส ี7   เมอืงนารติะ - วดันารติะซนั - ถนนปลาไหล โอโมเตะซงัโดะ นารติะ – เมอืงซาวาระ -

กรงุโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปปิX ง ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําทา่นสู ่วดันารติะซนั (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัในพระพทุธศาสนาเกา่แก ่ตั Uงอยู่
ที-เมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะ ที-วัดแหง่นีUมรีูปเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอ ที-มชีื-อเรยีกขานกันมาตั Uงแต่
สมัยโบราณวา่ "นารติะฟโุด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็นหนึ-งในศาสนสถานสําคัญที-เป็น
ศนูยก์ลางความศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอ ชาวญี-ปุ่ นและนักทอ่งเที-ยวนยิมมาไหวข้อพรเรื-องการงาน 
การเดนิทางปลอดภยั และโชคลาภ บรเิวณถนนเขา้สูว่ดั เป็นถนนชอ้ปปิUงที-มชีื-อวา่ โอโมเตะซงัโดะ  
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นารติะ (Naritasan Omotesando) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานรีถไฟ 
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดั Uงเดมิ รา้นอาหาร และรา้นของที-ระลกึ และที-
ถนนแห่งนีUจะมรีา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขึUนชื-อ และมกีารแร่ปลาโชวส์ดๆ หนา้รา้นอกีดว้ย ซึ-งเปิด
บรกิารใหแ้ก่นักท่องเที-ยวมานานหลายศตวรรษ นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาวาระ (Sawara) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 35-40 นาท)ี เป็นเมอืงเล็กๆ ตั Uงอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงนาริ
ตะ เคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมัยเอโดะ บรเิวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน  มีชื-อ
เรยีกว่า เอโดะนอ้ย Little Edo ไดรั้บการรักษาและบรูณะที-อยู่อาศัยแบบดั Uงเดมิ รา้นคา้ตา่งๆ และ
คลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชื-อมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท!์!! สะพานจาจา 
หรอื สะพานโทโยฮาช ิซึ-งจะมนํีUาไหลออกมาจากสะพานทัUงสองดา้นคลา้ยนํUาตก ใกล ้ๆ กับสะพานจา
จา เป็นที-ตั Uงของพพิธิภัณฑอ์โินะทาดาทากะและบา้นพักอาศัยเดมิของเขา อโินะทาดาทากะ คอืผูท้ี-
บุกเบกิประเทศญี-ปุ่ น สรา้งแผนที-ที-แม่นยําในสมัยโชกนุโทกงุาวะ ภายในพพิธิภัณฑจ์งึจัดแสดงผล
งาน และเทคนคิตา่งๆที-ใชใ้นการทํางานของเขา พรอ้มคําอธบิายภาษาอังกฤษ อสิระใหท้า่นชมเมอืง
ซาวาระตามอธัยาศยั  

เที7ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัUน นําทา่นชอ้ปปิUง ยา่นชนิจกุ ุ(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40-2 ชั-วโมง) ใหท้า่น
อสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิUงสนิคา้มากมายทัUงเครื-องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา 
เครื-องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที-จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสืUอผา้ แบรนดเ์นม เสืUอผา้
แฟชั-นสําหรับวัยรุ่น เครื-องสําอางยี-หอ้ดังของญี-ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอื-นๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชี-ยล นั-นก็คอื แมวยักษ์ 3 มติ ิที-
โผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงที-ออก
จากลําโพงคณุภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ที-ใหภ้าพเสมอืน
จรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยัง
สามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที-ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอดีนีีU ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, 
รองเทา้ไนกีU, นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครื-องดดูฝุ่ น  ทา่นสามารถรับชม
และเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั 

คํ7า อสิระรบัประทานอาหารคํ7าตามอธัยาศยั 
ที7พกั The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที7หา้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  หลงัรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที7ยวบนิที7 XJ601 
13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7อง** 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นที2ไมเ่อาต ั8วเครื2องบนิ  (JOINLAND) **โปรดสอบถาม** 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัXน* ** ท ัXงนีXหากสายการ

บนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที7ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิ 
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ภายในประเทศที7เป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น
ทาํการซืXอต ั£วภายในประเทศทกุคร ัXง  เพื7อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 
ชื-อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทัUงหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ-ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จํานวนหอ้งพักที-ใชทั้ Uงหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชื7อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื7อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื-นตามที-ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ¨ ไมท่านเนืUอววั ¨ ไมท่านเนืUอหม ู ¨ ไมท่านสตัวปี์ก ¨ ทานมังสาวรัิต 
รายละเอยีดอื-นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื7อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื7อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชื7อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื7อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


