
TOKYO FUJI KAWASU 5D3N 

ซุปตาร ์หมิะซากรุะบาน 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ-์มนีาคม 2566 
 

 

 

 



โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 
 

นั่งกระเช้าขึน้ภูเขา Omuro ชมวิวบน ซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่กลางเมือง(ตามรอยอนิเมะช่ือดัง) 

เบื้องหลังจะเป็นชายฝั่งมหาสมุทรที่สวยงาม รูปทรงภูเขาสวยงาม 

ในมุมแบบพาโนรามา 360 องศา 

ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ําสุมิดะ 

ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอกซากุระก่อนใคร ณ เมือง คาวาสึ 

ชมความงามของานประดับไฟ ณ หมู่บ้านโตเกียวเยอรมัน 

 สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ  

เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาแบบญ่ีปุุนดั้งเดิม และพาชมหมู่บ้านน้ําใสโอชิโนะฮัคไค 

ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจุกุ  

บุฟเฟุต์ขาปู อาบน้ําแร่ธรรมชาติ 

มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

ที่นั่งจํานวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว อากาศ ไฮไลท ์

01-05 กุมภาพันธ์ 2566 30,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

03-07 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

04-08 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

06-10 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

07-11 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

08-12 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 



09-13 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

10-14 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

13-17 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

16-20 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

21-25 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 กุมภาพันธ์ 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

25กุมภาพันธ์ – 01มีนาคม 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

26กุมภาพันธ์ – 02มีนาคม 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

27กุมภาพันธ์ – 03มีนาคม 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 



28กุมภาพันธ์ – 04มีนาคม 2566 32,888.- 8,900.- 
 

 

01-05 มีนาคม 2566 BUS1 33,888.- 8,900.- 
 

 

01-05 มีนาคม 2566 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 มีนาคม 2566 BUS1 33,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 มีนาคม 2566 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

03-07 มีนาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

04-08 มีนาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 มีนาคม 2566 BUS1 33,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 มีนาคม 2566 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

06-10 มีนาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

07-11 มีนาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

08-12 มีนาคม 2566 BUS1 33,888.- 8,900.- 
 

 

08-12 มีนาคม 2566 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

09-13 มีนาคม 2566 BUS1 33,888.- 8,900.- 
 

 

09-13 มีนาคม 2566 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 

10-14 มีนาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 มีนาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 มีนาคม 2566 BUS1 33,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 มีนาคม 2566 BUS2 35,888.- 8,900.- 
 

 



>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง<< 

** หมายเหตุ ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปี 6,000 บาท/ท่าน 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ … สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟูาสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุุน โดยเที่ยวบินที่ XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป๋า 20 

กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

13-17 มีนาคม 2566 33,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 มีนาคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 มีนาคม 2566 BUS1 35,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 มีนาคม 2566 BUS2 36,888.- 8,900.- 
 

 

16-20 มีนาคม 2566 BUS1 39,888.- 8,900.- 
 

 

16-20 มีนาคม 2566 BUS2 39,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 มีนาคม 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 มีนาคม 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 มีนาคม 2566 BUS1 39,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 มีนาคม 2566 BUS2 39,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 มีนาคม 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 

21-25 มีนาคม 2566 39,888.- 8,900.- 
 

 



 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ขึ้นกระเช้า โอมุโระ - ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ 

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุุน นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุุน เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหม

เวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุุนไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝุา

ฝืนมีโทษปรับและจับ 

นําท่าน ขึ้นกระเช้าที่ Omuro Mt. ซ่ึงเป็นภูเขากลางเมืองเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้ว สามารถขึ้นไปดูวิว

ภูเขาไฟฟูจิได้ ถ้าไม่เคยขึ้น Ski lift มาขึ้นที่นี่ ก็จะไม่น่ากลัวมากเพราะไม่สูงมากนัก ทางเดินสะดวกแต่เป็นเนิน 



เบ้ืองหลังจะเป็นชายฝ่ังมหาสมุทรที่สวยงาม รูปทรงภูเขาสวยงาม เดินได้รอบปากปองภูเขาไฟสะดวกไม่เป็นอันตราย 

**ตามรอยอนิเมะชื่อดังอย่าง Your Name** 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาสึ สัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระในเดือนแห่งความรัก ณ เมืองคาวาสึ 

โดยเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ซากุระบาสะพร่ังเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู โดยจะเร่ิมออกดอกในช่วงประมาณ 10 ก.พ. ค่อยๆ

บาน ยาว ไปจนถึง เดือน 10 มี.ค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวที่อยากชมความงามของ ซากุระและเล่นสกี

ในช่วงเวลาเดียวกัน จะเดินทางมาเที่ยวชมกันในช่วงนี้ โดยเมืองคาวาสึ เป็นเมืองเล็กๆ   ซ่ึงต้ังอยู่ไม่ห่างจากเมือง      

โกเทมบะมากนัก โดยในส่วนกลางของเมืองจะมีแม่น้ําไหลตัดผ่าน 2 ข้างทาง จะเรียงรายเต็มไปด้วยต้นซากุระ

หลากหลายร้อยต้น ยาวตลอดเส้นทางประมาณ 4 กิโลเมตรและบางจุดยังมี ดอกนาโนฮะนะ หรือดอกกวางตุ้ง ที่บาน

สะพร่ังเป็นสีเหลือง ให้ท่านได้ชมความงามกันอีกด้วย และใน 2 ข้างทางก็ยังมีร้านขายของฝากของที่ระลึก ขนม 

ผลไม้มากมาย โดยท่านสามารถเลือกซ้ือ หรือ ชิมพร้อมด่ืมดํ่ากับความงามของซากุระ อิสระให้ ท่านได้เก็บภาพ

ประทับใจตามอัธยาศัย  (โดยปกติงานเทศกาลซากุระที่เมืองคาวาสึ จะเร่ิมจัดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 

มีนาคม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย) ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ: ในกรณีที่เทศกาลชมซากุระไม่มีแล้ว   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ นําท่านเดินทางสู่ โก

เทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต  แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุุนที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า

ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ

ดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรู



อย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH 

GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

ค่ํา         รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟุต์ขาปู  

พักที่  โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรือระดับเดียวกัน 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและ

ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – Shikido (Tea ceremony) – โอชิโนะฮัคไค – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน 

  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. นําท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อน

ได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลาน

สกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์

เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก 

ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) 

 

(หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น ภูเขา

ไฟฟูจิ ที่ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุุนด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําท่านขึ้นชมความงามกันแบบ

ใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 

สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่

ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศ

ญี่ปุุน 



จากนั้นนําท่านสัมผัสวัฒนธรรมด้ัมเดิมของญี่ปุุน นั่นก็คือ  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบ

ญี่ปุุนนั้น มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมต้ังแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอน นั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่

บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชง

ชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือของที่ละลึกตามอัธยาศัย 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้า

ตามธรรมชาติต้ังอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่

ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยใน

บ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านํ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจน

แอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10 -12 องศาเซลเซียสนอกจากชม

แล้วก็ยังมีนํ้าผุดจากธรรมชาติให้ตักด่ืมตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอป

ชั้นเยี่ยมอีกด้วย 

 

จากนั้นนําท่านเดินทางชมแสงสีของงานประดับไฟ หรือ Illuminations สุดอลังการที่จัดขึ้นกันอย่างย่ิงใหญ่เป็นประจําทุก

ปี  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว  โดยงานประดับไฟช่วงฤดูหนาว ที่จัดเป็นประจําทุกปีในช่วงฤดูหนาว โดยเราจะได้เหไฟ 

LED หลากเฉดสีกว่า 3 ล้านดวงส่องสว่างระยิบระยับอยู่ทั่วพ้ืนที่ราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤด

หนาวสุดยิ่งใหญ่อลังการจนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 10 งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุุน และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับ

ประดาไฟที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก ** อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย ** 



 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 

พักที่ โรงแรม Asia Narita HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี่   ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ฮาราจุกุ - ชินจุกุ – ห้างไดเวอร์ซิต้ี - เมืองนาริตะ 

 **ลูกค้าที่ต้องการเท่ียงเองแบบอิสระ สามารถแยกเท่ียวเองได้** 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” 

(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดย

หอนี้มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวคร้ัง

ใหญ่หอคอยแห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่

น้อย  

 

 

 

 

 

 

 



นําท่านเดินทางสู่โตเกียว นําท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูป

เจ้าแม่กวนอิมทองคํา  นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึง

แขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ  

 

 
 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุุน มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพ่ือลิ้ม

ลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย  

 
 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ปุุนแล้ว 

ถนนช้อปปิ้งนาคามิเซก็ยังเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด



อีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนมขึ้นชือ่ของวัดได้อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรด์ิยังรับสั่งคนสนิทให้มาซ้ือที่นี่!!! เมนูนั้นก็คือ “เม

ล่อนปัง” เป็นขนมปังแบบด้ังเดิมของญ่ีปุุน บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนม

ปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซ่ึงเหมือนผิวเมล่อนของญี่ปุุน เป็นที่มาของชื่อ “เมล่อนปัง” นั่นเอง ซ่ึงปกติก็จะหา

ทานได้ทั่วไปแม้กระทั่งในร้านสะดวกซ้ือต่างๆ แต่ที่ขึ้นชื่อก็ต้องยกให้ร้าน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรส

ด้ังเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่ร้านนี้จะทําใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกําลัง

ดีซ่ึงเป็นเมนูแนะนําท่ีมาถึงวัดอาซากุสะแล้วต้องลอง ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 

 

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงโตเกียว นาท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟูา กล้อง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม 

เสื้อผ้าแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น เคร่ืองสาอางยี่ห้อดังของญี่ปุุนไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ 

อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3  มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาด

มหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลาโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียด

ภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือ

กรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ 

ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เคร่ืองดูดฝุุน ท่าน

สามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ไดเวอร์ซิต้ี โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo 

Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันด้ัม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมี

ขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ที่พัก Asia Narita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

วันที่ห้า  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ   

 (โดยรถบัสโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินที่ XJ601 

13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

**สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

สําหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน  (JOINLAND)  

หักออกจากราคาทัวร์ 7,900 บาท/ท่าน 

 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น*  



** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเท่ียวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ี

เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทําการซ้ือต๋ัวภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 



 

 



 

 
 



 



 



 


