XJ016 NRT-NRT (JUN-SEP)

รหัสโปรแกรม : 23270 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ ที่สอบถาม)
TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N
ซุปตาร์ ไม่เจ๊อะก ันนาน คิดถึงจ ังเลย
กาหนดการเดินทางเดือนมิถน
ุ ายน - ก ันยายน 2565

XJ016 NRT-NRT (JUN-SEP)

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ขึน้ ภูเขาไฟฟูจชิ นั้ 5 สัญลักษณ์ของประเทศญีป่ นุ่
ล่องเรือโจรสลัด พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
ไฮไลท์!! ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ
เยือนหมูบ่ า้ นจำลองเกษตรกรรม พิพธิ ภัณฑ์หมูบ่ า้ นอิยาชิโนซาโตะ
สักการะสิง่ ศักด์สทิ ธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่นำ้ สุมดิ ะ
ขอพร ณ วัดนาริตะ ซัน พร้อมเดินเล่น ณ ถนนปลาไหล
ย้อนยุคไปกับ หมูบ่ า้ นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ
ช้อปปิง้ จุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ
บุฟเฟ่ตข์ าปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
มีนำ้ ดืม่ บริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทีน่ งั่ จำนวน กรุป๊ ละ 34 ท่าน
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดีย่ ว

05-09 มิถนุ ายน 2565**วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี

27,888.-

7,900.-

10-14 มิถนุ ายน 2565**HOT PRICE

25,888.-

7,900.-

12-16 มิถนุ ายน 2565

26,888.-

7,900.-

17-21 มิถนุ ายน 2565

26,888.-

7,900.-

19-23 มิถนุ ายน 2565

26,888.-

7,900.-

24-28 มิถนุ ายน 2565

26,888.-

7,900.-

26-30 มิถนุ ายน 2565

26,888.-

7,900.-

01-05 กรกฎาคม 2565

27,888.-

7,900.-

03-07 กรกฎาคม 2565

28,888.-

7,900.-

08-12 กรกฎาคม 2565

27,888.-

7,900.-

10-14 กรกฎาคม 2565**วันอาสาฬหฯ+วันเข้าพรรษา

28,888.-

7,900.-

17-21 กรกฎาคม 2565

27,888.-

7,900.-

22-26 กรกฎาคม 2565

27,888.-

7,900.-

24-28 กรกฎาคม 2565**วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

28,888.-

7,900.-

อากาศ

ไฮไลท์
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29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2565

27,888.-

7,900.-

31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2565

27,888.-

7,900.-

01-05 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

02-06 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

03-07 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

04-08 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

05-09 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

06-10 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

07-11 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

08-12 สิงหาคม 2565

29,999.-

7,900.-

09-13 สิงหาคม 2565**Obon

29,999.-

7,900.-

10-14 สิงหาคม 2565**Obon

29,999.-

7,900.-

12-16 สิงหาคม 2565**วันแม่แห่งชาติ+Obon

29,999.-

7,900.-

13-17 สิงหาคม 2565**Obon

29,999.-

7,900.-

14-18 สิงหาคม 2565**Obon

29,999.-

7,900.-

15-19 สิงหาคม 2565**Obon

29,999.-

7,900.-

16-20 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

17-21 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

18-22 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

19-23 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

20-24 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

21-25 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

22-26 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

23-27 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-
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24-28 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

25-29 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

26-30 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

27-31 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

30 สิงหาคม-03 กันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

02-06 กันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

04-08 กันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

09-13 กันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

11-15 กันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

16-20 กันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

23-27 กันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

25-29 กันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

30 กันยายน-04 ตุลาคม 2565

29,999.-

7,900.-

*Obon (โอบ้ง) คือ เทศกาลเซ่นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรษุ ของชาวญีป่ นุ่ เป็นวันหยุดยาว ชาวญีป่ นุ่ นิยมเทีย่ วในช่วงนี้ รถติด ห้องพักแน่นทำให้ราคา
สูงกว่าปกติ
>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครัง้ <<
** หมายเหตุ ไม่มรี าคาเด็ก เนือ่ งจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตำ่ กว่า 2 ปี โปรดสอบถาม
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป
วันแรก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
20.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย
ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.45 น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หาก
ต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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วันที่สอง
08.00 น.

เที่ยง

ค่ำ
ที่พัก

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5
ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว
(เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!!
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื นมีโทษปรับและจับ
นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมืองหนึ่งในอำเภออาชิกะราชิโมะ จังหวัดคานากาวะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้าน
ตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับได้ภายในระยะเวลา
หนึ่งวัน และนอกจากน้ำพุร้อน พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ แล้ว ฮาโกเนะยังได้รับการกำหนดให้เป็นอุทยานธรณี
แห่งชาติญี่ปุ่นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่น (Japanese Geoparks Network) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3

ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโจรสลัด (Hakone Sightseeing Cruise or Pirate Ship) ณ ทะเลสาบอาชิ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
ให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย
เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที) คือ หุบเขาภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขา
คามิ ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเนะระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ดังนั้น ทำให้บริเวณนี้มีแร่กำมะถันหรือซัลเฟอร์ใน
ปริมาณมาก ไฮไลท์!!! ชิม ไข่ดำ (Kuro-Tamago) ซึ่งเป็นไข่ต้มสุกในบ่อของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี้ ว่ากันว่ากินไข่ดำหนึ่งฟอง จะ
อายุยืนขึ้นไปอีกเจ็ดปี
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขา
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศ
ญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่ขนึ้ ในกรณีทอี่ ากาศไม่เอือ้ อำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ
ภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้า
สู่โรงแรม
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชือ่ ว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

XJ016 NRT-NRT (JUN-SEP)

วันที่สาม

สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซา
โตะ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ย่านโอ
ไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะ
และภูเขาไฟฟูจิมีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชม
ตลอดทั้งปี ภายในสวนยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สัมผัสความงามของดอกไม้ในร่ม ได้แม้ในวันที่ฝนตก
ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและมุมถ่ายรูปมากมาย สำหรับที่น่ที ่าน
สามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี โดยทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาบานของดอกไม้ชนิดต่างๆ ดังนี้
ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป,
ปลายเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้, แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้
กลางถึงปลายเดือนสิงหาคม : ดอกทานตะวัน
ปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน : ดอกบานชื่น ,ดอกคอสมอส เป็นต้น
สำหรับวันเดินทางที่ **17-21, 19-23, 24-28, 26-30 มิถุนายน, 01-05, 03-07 และ 08-12 กรกฎาคม 2565** ปรับโปรแกรมไป
เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ทที่ ะเลสาบคาวากุจิ Fuji Kawaguchiko Herb Festival 2022 : JUNE 18 – JULY 10’2022 จัดขึ้นที่
ริมทะเลสาบคาวากุจิในช่วงต้นฤดูร้อน ซึ่งนอกจากจะจัดขึ้นเพื่อต้อนรับฤดูชมดอกลาเวนเดอร์แล้ว ยังจะได้เพลิดเพลินไปกับความ
งามของดอกไม้อีกหลากชนิด เช่น ดอกคาโมมายล์และสมุนไพรมากมาย โดยสถานที่จัดงานหลักคือ สวนสาธารณะยากิซาคิ
(Yagizaki Park) สวนยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายด้วยลาเวนเดอร์ซอฟครีมและชาสมุนไพร และสวนสาธารณะโออิชิ
(Oishi Park) ที่มีภาพภูเขาฟูจิซึ่งเป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากุจิตัดกันกับภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์อย่างสวยสดงดงาม อิสระให้
ท่านได้วิ่งเล่นท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส สัมผัสกลิ่นหอมสดชื่น และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงาม พร้อมเก็บภาพ
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ความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอร์จะบานหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์หากช่วงวันเดินทางลาเวน

เดอร์ไม่มีแล้ว ไกด์สามารถปรับโปรแกรมได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

เที่ยง

ค่ำ
ที่พัก

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40นาที) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้าน
เกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี ค.ศ.1966 จนกระทั่งต่อมาอีก
40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกิจกรรม
งานฝีมือแบบดั้งเดิมแล้ว ยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์และแกลลอรี่ , ซื้อสินค้าพื้นเมือง, เพลิดเพลินกับร้านน้ำชาและร้านอาหาร
นอกจากนี้ยังมีจัดอีเวนท์แบบโบราณให้เข้ากับฤดูกาลด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดย
การชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่
บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย
และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือ
เมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) จากนั้น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัด
อาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว
ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริ
มงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่
ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟา้ คำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากา
มิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก ของเล่น
รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง และน้องปลาขนม
ไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่าง
หนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม
ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยี
แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)
เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ใน
อ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมาย
แล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สี เขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo
Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กนั ดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ใน
บริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
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วันที่สี่
เช้า

เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ
พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านสู่ วัดนาริตะซัน (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ที่วัด
แห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า "นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือ
เป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้ขอพรเรื่องการ
งาน การเดิ นทางปลอดภัย และโชคลาภ บริเวณถนนเข้าสู่วัด เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อว่า โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Naritasan
Omotesando) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้า
งานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก และที่ถนนแห่งนี้จะมีร้านขายข้าวหน้าปลาไหลขึ้นชื่อ และมีการแร่ปลาโชว์สดๆ หน้า
ร้านอีกด้วย ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติดโตเกียว มีเมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่อง
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่งรวมจุดช็อปปิ้งและสถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง
เดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง
และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน โดยคำว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนนคุระซุคุริ
Kurazukuri ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะ
เจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึงร่ำรวยและมีการสร้างอาคาร
ต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี จากนั้นให้ท่าน อิสระช้ อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า
พื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็น
ที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ทำ
จากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝากต่างๆ

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงโตเกียว จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.20 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสิ นค้ามากมายทั ้งเครื ่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิก า
เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอาง
ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาว
โซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียง
ที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมว
เหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติ
ผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น ท่าน
สามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

XJ016 NRT-NRT (JUN-SEP)

ที่พัก

The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

โรงแรม)
09.15 น.
13.45 น.

(โดยรถบั ส

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง**
สำหรับลูกค้าท่านทีไ่ ม่เอาตัว๋ เครือ่ งบิน (JOINLAND) **โปรดสอบถาม**

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านัน้ *
** ทัง้ นีห้ ากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเทีย่ วบินล่าช้า ทางบริษทั จะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศทีเ่ ป็นสายการบิน
เครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซือ้ ตัว๋ ภายในประเทศทุกครัง้ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง **

XJ016 NRT-NRT (JUN-SEP)

XJ016 NRT-NRT (JUN-SEP)

XJ016 NRT-NRT (JUN-SEP)

XJ016 NRT-NRT (JUN-SEP)
หากสนจองกรุณาติดต่อ

➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

