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NT333
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว ฟจู ินารติะ ลานสกฟีจูเิทน็ 6 วัน 3 คนื (XJ) [ปีใหม]่
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 3 คนื ,

FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL  , MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL

นารติะ - ถ่ายรปูโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิ- ลานสกฟีจูเิท็น
พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมูบ่า้นเยอรมนั

อสิระเลอืกชอ้ปปิงเต็มวนั หรอืเลอืกซอืทวัรด์สินยีแ์ลนด์
ชอ้ปปิงชนิจูกุ - โอไดบะ - เทพสีนัตภิาพ - ชอ้ปปิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง
วนัท ี1
กรุงเทพมหาคร

20.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

23.55 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ600 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี2
นารติะ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิ- ชอ้ปปิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท - อาบน้าํแรธ่รรมชาต ิ+



ทานขาปูยกัษ์

08.00 น.
ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรแลว้

นําทา่นเก็บภาพประทับใจกับคูก่ับแลนดม์ารก์ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าํสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)
หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีมคีวามสงู 634 เมตร
สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย
ในชว่งทเีกดิแผน่ดนิไหวครังใหญ่หอคอยแหง่นีไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทแีข็งแรงทนทาน
เพราะไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย

นําทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีว

นําทา่นชม วดัอาซากุสะ วัดทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา
นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วัด
และยังสามารถเลอืกซอืเครืองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ

เพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทมี ีชอืเสยีงของวัด มรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครืองรางของขลัง ของเลน่โบราณ
และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ น มายังวัดแหง่นีตอ้งมาตอ่ควิกันเพอืลมิลองกับรสชาดสดุแสนอร่อย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนนันนําทา่นชม เสาโทรอิแิดงพนัตน้ ณ ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิทเีรียงรายไปตามถนนทมีุ่งหนา้ไปสูช่ะเด็น (ศาลาศาลเจา้)
มคีวามสวยงามมากอกีสถานทหีนงึ อกีทังทศีาลเจา้แหง่นียังมตีน้ไมศั้กดสิทิธทิวีา่กันวา่ทําใหคํ้าอธษิฐานของงเูผอืกเป็นจรงิ
อสิระใหท้า่นเดนิเทยีวชมตามอัธยาศัย (ไม่รวมคา่เขา้ชมสวนดอกไมร้าคาทา่นละ 200 เยน)

หลังจากนันใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังท ีโกเทมบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ต
แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นทดัีงไปทัวโลก พบกับคอลเลคชนัเสอืผา้ใหม่ลา่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE,
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซอืกระเป๋าแบรนดเ์นมยีหอ้ดังไดท้รีา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ
เลอืกดเูครืองประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชนั HUSH PUPPIES,
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **ใหท้า่นไดอ้มิอรอ่ยกบัมอืพเิศษทมีขีาปูยกัษ์
ใหท้า่นไดล้มิลองรสชาตปิูพรอ้มน้าํจมิสไตสญ์ปีุ่ นอยา่งจใุจ**

ทพีกั
FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรอืเทยีบเทา่
ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ ้าํแร่ธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี3
ลานสกฟีจูเิท็น - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมูบ่า้นเยอรมนั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลอืนไดต้ามอัธยาศัย ณ
ดนิแดนแหง่นีทซีงึเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย
เป็นลานสกทีมีชีอืเสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิสีวยงามทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน
ทา่นทสีนใจจะเชา่อุปกรณ์เครืองเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไม่รวมคา่เชา่อุปกรณ์เครืองเลน่สก ีสโนวส์เลด หรือครูฝึก ประมาณ
5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรือไม่ ขนึอยู่กับสภาพภมูอิากาศ)
หมายเหต ุ: ในกรณีท ีลานสกเีขา้ไม่ไดเ้นืองจากสภาพอากาศ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนโปรแกรมทัวรเ์ป็น ภเูขาไฟฟจูิ
ทตัีงตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าํทะเล นําทา่นขนึชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชนั 5”
ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยู่กับสภาพภมูอิากาศ) เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟท ีสามารถมอง เห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ
ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธบินยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทรีะลกึ กับภเูขาไฟทไีดช้อืวา่มสีดัสว่นสวยงามทสีดุในโลก
ซงึเป็นภเูขาไฟทยัีงดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น



นําทา่นเยียมชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทจํีาลองเรืองราวของภเูขาไฟฟจูิ
และใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกยีวกับแผน่ดนิไหวทเีกดิขนึในประเทศญปีุ่ น
จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่นําบรสิทุธจิากภเูขาไฟฟจูิ
ทเีป็นแหลง่นําตามธรรมชาตตัิงอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพดูในทางกลับกันคอืกลุม่นําผดุโอชโินะฮัคไค
เพยีงกา้วแรกทยี่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธ ิและไอเย็นจากแหลง่นําธรรมชาตทิมีใีหเ้ห็นอยู่ทกุมุม
โดยในบอ่นําใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยอย่างสบายอารมณ์
แตข่อบอกเลยวา่นําแตล่ะบอ่นันเย็นจับใจจนแอบสงัสยัวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรือ เพราะอุณหภมูใินนําเฉลยีอยู่ท ี10-12
องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมนํีาผดุจากธรรมชาตใิหตั้กดมืตามอัธยาศัย และทสํีาคัญ
หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอทอปชนัเยียมอกีดว้ย

จากนันนําทา่นเดนิทาง ชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรือ Illuminations สดุอลังการทจัีดขนึกันอย่างยงิใหญ่เป็นประจําทกุปี
หมู่บา้นเยอรมันแหง่โตเกยีว โดยงานประดับไฟชว่งฤดหูนาว ทจัีดเป็นประจําทกุปีในชว่งฤดหูนาว โดยเราจะไดเ้หไฟ LED หลากเฉดสกีวา่ 3
ลา้นดวงสอ่งสวา่งระยบิระยับอยู่ทัวพนืทรีาวกับเป็นดนิแดนในเทพนยิายเลยเป็นงานประดไฟฤดหนาวสดุยงิใหญ่อลังการจนไดช้อืวา่เป็น 1 ใน 10
งานประดับไฟทสีวยทสีดุในญปีุ่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับประดาไฟทยีงิใหญ่ทสีดุในภมูภิาคตะวันออก

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ทพีกั
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระเลอืกชอ้ปปิงเต็มวนั หรอืเลอืกซอืทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง หรอืเดนิทางสูส่ถานททีอ่งเทยีวอนืๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง อาทิ

- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทสีรา้งขนึเพอือุทศิและเป็นทสีถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระจักรพรรดเิมจิ
ซงึเป็นจักรพรรดทิมีคีวามสําคัญกับประเทศญปีุ่ นยุคปัจจบัุนเป็นอย่างยงิ และไดรั้บความเคารพจากชาวญปีุ่ นยุคปัจจบัุนมากทสีดุ

- ยา่นฮาราจกูุ แหลง่รวมเสอืผา้ เครืองประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญปีุ่ น หากคณุคอืคนทกํีาลังมองหาซอืเสอืผา้แบบแปลกๆ
หรือตอ้งการหาซอืเสอืผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากทนีีอกีดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญปีุ่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ
ก็สามารถมาดไูดท้นีีได ้จะมวัียรุ่นญปีุ่ นน่ารัก  ๆเดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนันแลว้
ทา่นยังไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดดั์งระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER
ทตีอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบับ MADE IN JAPAN ท ีSHOP นีมแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทังยังมรีา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON
หรือตุก๊ตา LINE สดุแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคณุหนู อกีทังยังม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสอื COMME DES
GARCONS อกีดว้ย

- ยา่นชบิุยา่ ศนูยก์ลางแฟชนัวัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทรีะลกึกับ “ฮาจโิกะ”
รูปปันสนัุขแสนรูท้กีลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชนัสไตลโ์ตเกยีวทตีกึ(109) อจิมิารุควิ ทังเสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้
เครืองประดับและแฟชนัชนันําของญปีุ่ นในฤดตูา่งๆอนืๆมากมาย

หรือหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซอื ดสินยีแ์ลนด ์เพมิทา่นละ 2,700.- บาท (ไม่รวมคา่เดนิทาง)
ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญปีุ่ นซงึเป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขนึในปี พ.ศ. 2526
จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท
ใหท้า่นสนุกสนานกับเครืองเลน่นานาชนดิ (ไม่จํากัดจํานวนการเลน่) ผจญภัยในดนิแดนตา่งๆ
ใหท้า่นเลน่เครืองเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเรืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate
of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World
ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year
ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจา่ยเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทังยังจะไดส้มัผัสกับตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง



มกิกเีมา้ส ์มนินีเมา้ส ์พรอ้มผองเพอืนการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจา่ยซอืของทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด์

การเดนิทางจากสนามบนินารติะ สู ่โตเกยีว

1. จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นืองดว้ยจะตอ้งเรมิตัง แต ่9.00 น. เป็นตน้ไป
เพราะเนืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทมีลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ
เป็นจํานวนมากซงึอาจจะทําใหข้นึรถบัสไม่ครบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด

2. รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทวีงิจากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็วในการวงิ 160 ก.ม./ชม.
โดยคา่ตัวจะอยู่ทเีทยีวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทใีหบ้รกิาร 7.28 - 18.20 น.
เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง

3. รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR
ถอืวา่เป็นรถไฟทรีาคาคอ่นขา้งสงูนดินงึแตตั่วรถไฟจะเป็นแบบระบทุนัีงบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัววา่ขนึไปแลว้เราจะไม่มทีนัีงเบาะสามารถหมุนเขา้
หากันไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตัวรถไฟจะอยู่ทรีาคาเทยีวละ 3,190 เยน/ทา่น โดยเวลาทรีถไฟใหบ้รกิารตังแตเ่วลา 7.44 - 19.42 น
เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง

4. Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสนีจะจํากัดจํานวนผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู่ 35 -
40 ทา่นตอ่เทยีวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80 - 100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทยีว เวลาทใีหบ้รกิาร 5.55 - 17.30 น
ถา้เด็กอายุตํากวา่ 12 จะเสยีครงึราคา

5. Taxi ในสว่นของรถแท็กซนีีคา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทพัีกย่านนารติะจะอยู่ทรีาคา 20,000-25,000 เยน
(โดยราคานีจะไม่รวมคา่ทางดว่น)

***อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
วดันารติะ - ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงชนิจกูุ - โอไดบะ - กนัดมั - เทพสีนัตภิาพ - ออิอน - สนามบนินารติะ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม วดันารติะซงั ตังอยู่บนเนนิเขากลางเมอืงนารติะ
วัดทไีดรั้บความศรัทธาอย่างสงูโดยเฉพาะอย่างยงิในวันขนึปีใหม่จะคลาคล่าํไปดว้ยผูค้นทมีาขอพรสงิศักดสิทิธนัิบแสน เพอืขอพรจากหลวงพอ่
“ฟโุดเมยีว” อันศักดสิทิธเิลอืกซอื “เครืองราง” หรือ “ฮู”้ ตา่ง  ๆรวมทังสนิคา้ทรีะลกึตา่ง  ๆในราคาย่อมเยา

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั**

บา่ย
จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้เครืองสําอางค ์อาหารเสรมิ เครืองประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี ณ ดวิตฟีรี

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิงย่านดัง ยา่นชนิจกุุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจา่ยซอืสนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทนีี ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ
รา้นขายเครืองอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองสําอาง ตา่ง  ๆกันทรีา้น MATSUMOTO
แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครืองสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู ้, โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทรีาคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครีมกันแดดชเิซโด ้
แอนเนสซา่ทคีนไทยรูจั้กเป็นอย่างด ีและสนิคา้อนื  ๆหรือใหท้า่นไดส้นุกกับการเลอืกซอืสนิคา้ แบรนดดั์งอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO,
กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสอื COMME DES GARCONS, H&M หรือเลอืกซอืรองเทา้ หลากหลายแบรนดดั์ง อาท ิNIKE,
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้รีา้น ABC MART

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอไดบะ
เป็นเมอืงทเีกดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอ่าวโตเกยีวเพอืประโยชนใ์นการป้องกันประเทศ
แตปั่จจบัุนโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอกีแหง่ของประเทศ เนืองจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้
และอนื  ๆอกีมากมาย นอกจากนันยังเต็มไปดว้ยสถานททีอ่งเทยีวหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้
สว่นการเดนิทางมาทนีีก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทนีีคอืสถานททีอ่งเทยีวสดุฮติของนักทอ่งเทยีวทังในและตา่งประเทศ

ทา่นสามารถเดนิไปถ่ายภาพคูก่ับแลนดม์ารค์ เทพเีสรภีาพ ทโีอไดบะ ซงึตังอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงหา้งใน AQUA CITY Odaiba
โดยมวีวิทวิทัศนตั์ดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซงึเทพเีสรีภาพนันทางการฝรังเศสไดส้ง่ใหก้ับทางญปีุ่ น



เนืองในโอกาสฉลองความสมัพันธอั์นยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญปีุ่ นกับฝรังเศส ในปี ค.ศ.1998
จนเมอืถงึเวลานํากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝรังเศสวา่อย่าขนกลับเลย
แตรั่ฐบาลฝรังเศสนันมคีวามจําเป็นทจีะตอ้งขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพเีสรีภาพทนีวิยอรก์
จงึไดส้รา้งเทพเีสรีภาพตัวปัจจบัุนนีซงึมขีนาดใหญ่กวา่ตัวตน้แบบแตก็่ยังเล็กกวา่เทพเีสรีภาพทตัีงอยู่ทนีวิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000
นันเอง ดังนันเทพเีสรีภาพทโีอไดบะนันไม่ใชข่องททํีาจําลองขนึมา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝรังเศสรุง้ เป็นตน้
สว่นการเดนิทางมาทนีีก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทนีีคอืสถานททีอ่งเทยีวสดุฮติของนักทอ่งเทยีวทังในและตา่งประเทศ

จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ออิอน จสัโก ้ซอืของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ
หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีีไดเ้ลย

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั**

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

20.40 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ607 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี6
กรุงเทพมหานคร

01.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี24 กันยายน 2562 เวลา 15:29 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น
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