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โปรแกรมการเดินทาง 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2566  สนามบนิสุวรรณภูมิ 

21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 ณ เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  
ใกลก้ับประตูทางเขา้หมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าท่ีบริษทั เจทีบี คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกด้าน
เอกสารและกระเป๋าเดินทาง 

23.55 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สายการบินไทย  โดย เท่ียวบิน TG642  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... 
เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2566 สนามบินนาริตะ – เมืองคามาคุระ – ศาลเจ้าเซนออิาราอ ิ– ถนนโคมะ

ชิ โดริ – อาตามิ ออนเซ็น  

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น ... ผา่นพิธีศุลกากร และตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ  
 ออกเดินทางสู่  เมืองคามาคุระ (Kamakura) เมืองชายฝ่ังในเขตจงัหวดัคานากาวะ ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลาง

ทางการเมือง เม่ือ Minamoto Yoritomo ไดเ้ลือกเมืองแห่งน้ีเป็นฐานท่ีตั้งรัฐบาลทหารของตวัเองในปี 1192 
และปกครองประเทศมายาวนานกว่า 100 ปี ปัจจุบนักลายเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีถูกขนานน ามว่า “เกียวโต

แห่งฝ่ังตะวนัออก (Kyoto of Eastern Japan)” เน่ืองจากมีทั้งวดั ศาลเจ้าและสถานท่ีทางประวติัศาสตร์อยู่
มากมาย 

 น าท่านเท่ียวชม  ศาลเจ้าเซนอิอาราอิ (Zeniarai Benten Shrine) เป็นศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงในภาคตะวนัตกของ
เมืองคามาคุระ ผูค้นต่างเดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อท าพิธีลา้งเงิน ซ่ึงมีความเช่ือว่าเงินท่ีลา้งในฤดูใบไมผ้ลิจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา และศาสนาชินโต ท่ียงัหลงเหลืออยู่  

ดเหตุการณ์แบ่งแยกศาสนาในช่วงสมยัเมจิตั้งแต่เกิ  

 

 

 

 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าท่านเดินทางสู่ ถนนโคมะชิ โดริ (Komachi Dori Street) แหล่งช็อปป้ิงท่ีไดค้วามนิยมมากท่ีสุดของเมือง
คามาคูระ มีความยาว 360 เมตร เรียงรายไปดว้ยร้านอาหารหลากหลายสไตลก์วา่  250 ร้าน ไม่วา่จะเป็นสินคา้
หัตถกรรม เคร่ืองป้ันดินเผา บูติกคาเฟ่ แฟนซีคาเฟ่ ของหวานสไตลญ่ี์ปุ่ น ร้านขายของท่ีระลึกท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะเมืองน้ี อีกีทั้งยงัสามารถสัมผสักบับรรยากาศเก่าๆ เหมือนยอ้นวนัวานดว้ยบา้นเรือน สไตลต์ะวนัตก
โบราณและร้านคา้ท่ียงัอนุรักษรู์ปแบบดั้งเดิม ตามสองบริเวณสองขา้งทางและตรอกซอกซอย  

 

 

 

 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อาตามิ ออนเซ็น (Atami Onsen) อยู่ในเขตคาบสมุทร Izu จงัหวดั Shizuoka ทาง
ทิศใตข้องโตเกียว เป็นเขตท่ีมีบ่อน ้ าพุร้อนเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ น (Atami) แปลว่าทะเลร้อน 
มาจากการท่ีน ้าพุร้อนแห่งน้ีมีภูมิประเทศอยูติ่ดกบัทะเล โรงแรมหรือเรียวกงัท่ีอยู่ริมชายฝ่ังของท่ีน่ีจึงมกัมีบ่อ
น ้าร้อนท่ีสามารถนอนแช่ตวั และยงัมองเห็นวิวทะเลสวยๆอีกดว้ย 

 จากนั้น น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลังจากรับประทานอาหาร ให้ท่านได้พักผ่อนกับสปา รีสอร์ทแบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน า้แร่ หรือเรียก

อีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน า้แร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณ
สดใสมีน า้มีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึน้ 

 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม NEW AKAO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2566 นั่งกระเช้าลอยฟ้าอซึิโนะคุนิ – เทศกาลชมซากุระคาวาซุ  – 

กรุงโตเกยีว – ย่านชินจูกุ   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารโรงแรม 

09.00 น. น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ น าท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าอิซึโนะคุนิ สู่ยอดเขาคตัสึรางิท่ีความสูง 452 เมตร ให้
ท่านสัมผสักบัความเร็วของกระเชา้กอนโดล่าในการว่ิงขึ้น
เขาบนความลาดชนัสูงสุด 36 องศาดว้ยความเร็ว 4 เมตร/
วินาที อิสระให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และอ่าวสึรุกะ แบบ
พาโนราม่าตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา พาท่านพบกบัดอก
ซากุระสายพนัธุ์คาวาซุ (Kawazu-zakura) กว่า 8,000 ตน้ 
ท่ีจะออกดอกอวดโฉมงามก่อนเมืองไหน ในงาน เทศกาล
ชมซากุระคาวาซุ  (Kawazu-Zakura Festival) จัดขึ้ นท่ี
เมืองออนเซ็นคะวะซุ (Kawazu) จังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) ใกล้กับโตเกียว เร่ิมตั้ งแต่วันท่ี 1 – 28 
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กุมภาพนัธ์ 2023 ให้ท่านไดส้ัมผสักบัความงามของดอกซากุระ ซ่ึงซากุระของท่ีน่ีมีช่ือเสียงมาก เน่ืองจากผลิ
ดอกเร็วท่ีสุดในเกาะฮอนชู โดยดอกซากุระสายพนัธุ์น้ีจะมีดอกมีขนาดใหญ่ และใช้เวลาในการบานเป็น
เวลานานเกือบหน่ึงเดือน โดยจะเร่ิมผลิดอกตั้งแต่ตน้เดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ียงัไม่ไดเ้ขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิ 
และเน่ืองจากการผลิดอกเร็วท่ีสุดในเกาะฮอนชูน้ีเอง จึงท าให้ทั้งคนญ่ีปุ่ น เเละนกัท่องเท่ียวจ านวนมากนิยม
เดินทางมาชมพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

 
 
 

 
 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญ่ีปุ่ น ในอดีต

ใช้ช่ือว่า “เอโดะ” .. เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคัญ และเป็นศูนย์รวม
ทางดา้นเทคโนโลยีเอาไวอ้ย่างมากมาย จากนั้น น าท่านเดินทางไปช้
อปป้ิงซ้ือของใน ย่านชินจูกุ ... แหล่งการคา้ท่ีส าคญัของกรุงโตเกียว 
ทั้งห้างสรรพสินคา้ร้านเส้ือผา้แฟชั่น ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ร้านเกมส์ 
ร้านเคร่ืองส าอางค ์ร้านรองเทา้ ร้านอาหาร รวมไปถึงร้าน 100 เยน บน
ตึก PePe  ท่ีของในร้านมีราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 

 จากนั้น น าท่านเขา้โรงแรมท่ีพกั 
พกัคา้งคืน ณ โรงแรม KEIO PLAZA HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า 
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วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2566 อสิระท่องเที่ยวเต็มวัน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารโรงแรม 

 อสิระท่องเท่ียวตามอธัยาศัย **ไม่มีบริการรถโค้ช มีไกด์แนะน าการเดินทางให้ท่าน *** 

 หมายเหตุ ** ส าหรับท่านท่ีเข้าโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ช าระเพิม่ 2,900 บาท 

 ท่านสามารถท่องเท่ียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์  เปิดให้บริการในปี 

1983 เป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างขึ้นนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา  ประกอบดว้ยธีมหลกั 7 ธีม ไดแ้ก่  

- World Bazaar ตั้งอยู่ประตูทางเขา้หลกั เป็นแหล่งช้อปป้ิงเรียง

รายไปดว้ยร้านคา้และร้านอาหาร ซ่ึงโซนน้ีมีการออกแบบคลา้ย

ยคุศตวรรษท่ี 20 ของอเมริกา 

- Tomorrow Land ออกแบบพื้นท่ีแบบนอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดท่ีน่าสนใจ

ไดแ้ก่ Space mountain , Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters. 

- Toontown เป็นย่านชานเมืองท่ีอยูอ่าศยัของชาวตวัละครดิสนีย ์คุณจะไดเ้ขา้ไปส ารวจบา้นของมิกก้ีเมา้ส์  

ล่องเรือเป็ดโดนลัดัก๊ บา้นตน้ไมข้องชิปและเดลล ์และมีเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะขนาดเลก็เหมาะส าหรับเด็ก

เลก็ 

- Fantasyland สร้างเป็นสไตล์ภาพยนต์การ์ตูนดิสนียแ์ลนด์แบบคลาสสิค เป็นท่ีตั้งของปราสาทของซิน

เดอเรลล่า และยงัมีตวัละครเทพนิยายอ่ืนๆเช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วท ์เมืองเล็กๆของวินน่ีเดอะพูห์ เป็น

ตน้ 

- Critter Country เป็นบ้านของกระต่าย Br’er, สุนัขจ้ิงจอก Br’er , หมี Br’er, และตัวละครอ่ืนๆจาก

ภาพยนตร์ดิสนียเ์ร่ือง “Song of the South” และยงัมีเคร่ืองเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น ้าอเมริกา 

- Western Land สร้างเมืองจ าลองเมืองชายแดนทางทิศตะวนัตกตามแนวแม่น ้าอเมริกา เป็นท่ีตั้งของเคร่ือง

เล่นรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ตั้งอยูก่ลางแม่น ้า 

- Adventure land สามารถผจญภยัไปกบัการล่องเรือเขา้ไปในป่า ส ารวจบา้น ตน้ไมข้องครอบครัวสวิส 

หรืออาจจะนัง่รถไฟสายแม่น ้าตะวนัตก และล่องเรือไปกบัโจรสลดัในทะเลแคริบเบียน 

 อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและค ่า ตามอธัยาศยั   
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พกัคา้งคืน ณ โรงแรม KEIO PLAZA HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2566 Tokorozawa Sakura Town – AEON Shopping Mall – สนามบิน

สุวรรณภูมิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่  Tokorozawa Sakura Town ศูนยก์ลาง Pop Culture แห่งใหม่ใกลโ้ตเกียว ประกอบไป

ดว้ยชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์โฟกสัเก่ียวกบัมงังะและอนิเมะ อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีส่วนของโรงแรม พิพิธภณัฑ ์และพื้นท่ีจดั

กิจกรรมต่างๆ อีกดว้ย ชม พิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโคโดคาวะ โดดเด่นดว้ยดีไซน์ของอาคารรูปทรงกอ้น

หินหลายเหล่ียม ขนาดสูง 30 เมตร ซ่ึงออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัชาวญ่ีปุ่ น “เคนโกะ คุมะ” (Kengo Kuma) 

ท่ีต้องการให้ตัวอาคารมีองค์ประกอบท่ีดูเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่แค่เพียงคอนกรีตและเหล็กทั่วๆ ไป และ

พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีถูกสร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 20,000 ช้ิน ส าหรับคนท่ีรักหนงัสือ ไม่ควรพลาดห้องสมุด

ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูภ่ายในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ชั้นหนงัสือขนาดสูง 8 เมตรท่ีกินพื้นท่ีขนาด 2 ชั้น และ Projection 

Mapping ขนาดยกัษท่ี์สามารถเปล่ียนพื้นท่ีชั้นหนงัสือให้เป็นโรงภาพยนตร์ไดน้ั้นเป็นส่ิงท่ีจะท าให้ตกหลุม

รักไดไ้ม่ยาก 
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C.P. HOLIDAYS CO., LTD. 

8/85 Town Avenue Srinakarindra Onnuch 68, Suanlaung, Bangkok 10250, Tel: 02-320-5588  

Hotline: 091-465-9665, E-mail: cpholidays88@gmail.com, https://www.cpholidays.co.th 

 ขอน าท่านไปช้อปป้ิงท่ี AEON Shopping Mall ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพร้อมไป
ด้วยร้านคา้กว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเคร่ืองส าอางค์ 
Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนงัสือ , ร้านรองเทา้ ฯลฯ  และยงัมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่
ในส่วนของ Jusco ท่ีรวมของสด ของแหง้ อีกมากมายใหท้่านไดซ้ื้อติดมือก่อนขึ้นเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 จากนั้น พาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
15.30 น.   น าท่านเดินทางถึง สนามบินนาริตะ 
17.30 น.   ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677 
22.30 น.   คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ      
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