XJ021 NRT-NRT

รหัสโปรแกรม : 23644 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
TOKYO IBARAKI FUJI 6D4N
ซุปตาร์ นอนโตเกียว 4 ดาว
กาหนดการเดินทางเดือนสงิ หาคม 2565

XJ021 NRT-NRT

ี เอ็ กซ ์ (XJ)
โดยสายการบินแอร์เอเชย
นมัสการ พระใหญ่อชุ คิ ุ ไดบุทสึ พระพุทธรูปปางยืนทีส่ งู ทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่
เทีย่ ว เมืองอาโอไร จ.อิบารากิ เมืองชายหาดทะเลญีป่ นุ่ ตะวันออก
พิเศษ!! ลิม้ รส ปิง้ ย่าง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร
ขอพร ณ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ รับพลังงานบวก ณ เสาโทริอแิ ห่งคามิอโิ ซะ
สักการะสิง่ ศักด์สทิ ธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่นำ้ สุมดิ ะ
ขึน้ ภูเขาไฟฟูจชิ นั้ 5 สัญลักษณ์ของประเทศญีป่ นุ่
เรียนรูแ้ ล้ะสัมผัสวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ผ่านขัน้ ตอนพิธกี ารชงชา
นัง่ กระเช้าชมวิวพาโนราม่าวิวภูเขาไฟฟูจิ
ล่องเรือโจรสลัด พาไปชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
ช้อปปิง้ จุใจ ณ อิออน สึจอิ รุ ะ, ไดเวอร์ ซิตี้ ย่านโอไดบะ ฮาราจูก,ุ ชิบยู ะ และ
ช้อปปิง้ ย่านชินจูกุ พร้อมจุดเช็คอินแห่งใหม่ จอ LED ยักษ์ กับภาพเคลือ่ นไหวเสมือนจริง
ไฮไลท์!! พัก Tokyo Prince 1 คืน (โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว)
บุฟเฟ่ตข์ าปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
มีนำ้ ดืม่ บริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ทีน
่ ง่ ั จานวน กรุป
๊ ละ 34 ท่าน
่ และค่าบริการ เก็บเพิม
ราคาไม่รวมค่าวีซา
่ ท่านละ 1,575 บาท
่ ญีป
**ค่าบริการเป็นค่าบริการทีต
่ อ
้ งชาระให้ก ับทาง VFS (ต ัวแทนร ับแทนยืน
่ วีซา
่ ่ น)
ุ

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พ ักเดีย
่ ว

01-06 สิงหาคม 2565**HOT PRICE

30,888.-

10,000.-

02-07 สิงหาคม 2565

32,888.-

10,000.-

03-08 สิงหาคม 2565

32,888.-

10,000.-

04-09 สิงหาคม 2565

32,888.-

10,000.-

05-10 สิงหาคม 2565

32,888.-

10,000.-

16-21 สิงหาคม 2565

32,888.-

10,000.-

17-22 สิงหาคม 2565

32,888.-

10,000.-

18-23 สิงหาคม 2565

32,888.-

10,000.-

19-24 สิงหาคม 2565

32,888.-

10,000.-

20-25 สิงหาคม 2565

32,888.-

10,000.-

อากาศ

>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครัง้ <<
** ปล. ไม่มรี าคาเด็ก เนือ่ งจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตำ่ กว่า 2 ปี โปรดสอบถาม**
ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป**

ไฮไลท์

XJ021 NRT-NRT

วันแรก
20.30 น.
23.45 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า
20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ - พระใหญ่อุชคิ ุ ไดบุสสึ - ตลาดปลาโออาไร - ศาลเจ้าโออาไรอิ
โซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - อิออน มอลล์ สึจิอุระ

08.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญีป่ นุ่ ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่า
ฝืนมีโทษปรับและจับ
นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น อิบารากิซึ่ง
อยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลที่เกี่ยวกับดอกไม้ ที่มีให้
ชมตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังเป็นเจังหวัดที่มีการผลิตนัตโตะ หรือ ถั่ วเน่าญี่ปุ่น มากที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที)

XJ021 NRT-NRT

นำท่าน นมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
และเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world
records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียว
เลยทีเดียว สามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร
ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็น วิวในมุมด้านกว้างได้ ทั้งหมด บนชั้นนี้จะมี
กระจกที่เป็นช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าเข้า
พระพุทธรูปด้านใน)

เที่ยง

จากนั้น ออกเดินทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) ท่านสามารถอิ่ม
อร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ส่งตรงมาจากท่าเรือประมงโออาไร อาทิ ข้าวหน้าปลาดิบ หรืออาหารทะเลปิ้งย่าง
นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลตากแห้งที่ทำเองโดยชาวประมง ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นของฝากอีกด้วย อิสระรับประทาน
อาหารทะเลสดๆ แบบปิ้งย่าง เพลิดเพลินกับหลากหลายเมนู ปลาสดๆ เช่น ปลาอังโค ปลาชิราสุ (ปลาข้าวสาร)
ตามแต่ฤดูกาล หอยเชลล์ หอยตลับ หอยนางรม หมึกย่างเนย และกุ้ง เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1000Yen/Person (By Guide)

ค่ำ
ที่พัก

เดินทางสู่ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ (Oarai
Isosaki Shrine) ศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่บนเนินเขาหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เป็นหนึ่งในเสาโท
ริอิขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคคันโต ถูกเลือกให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และได้รับความเชื่อถือ
มาอย่างยาวนานในฐานะเทพเจ้าผู้ให้ความคุ้มครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสุขภายในครอบครัว นำ
ท่านรับพลังงานบวก ณ เสาโทริแห่งคามิอิโซะ (Kamiiso no Torii) โทริอิสีเทาที่นิ่งสงบ บนโขดหินท่ามกลางฟอง
คลื่นสีขาวที่สาดกระเซ็น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าโอนามุจิโนะมิโคโตะ และ เทพเจ้าสุคุนะฮิโคนะโนะมิโคโตะ
สร้างขึ้นตั้งแต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวมากมายมา
เฝ้าคอยเพื่อเก็บภาพช่วงเวลาที่แสงตะวันสาดส่องขึ้นสู่ขอบฟ้า
เดินทางสู่ อิออน มอลล์ สึจิอุระ (Aeon Narita Tsuchiura) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ของย่านนี้ มีร้านค้ามากมาย ร้านอาหาร ธนาคาร โรงภาพยนต์ ฟู๊ดคอร์ส รวมถึงซุปเปอร์มาเก็ตที่มี
สินค้าทั้งของสด ของแห้ง อาหารทะเล ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
Hotel Tsukuba Marroad หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
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วันที่สาม

จังหวัดไซตามะ – เดินชมเมืองเก่าคาวาโกเอะ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชา
ญี่ปุ่น – ขาปูยักษ์ + ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติดโตเกียว มีเมืองชิชิบุ
ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่งรวมจุดช้อปปิ้งและสถานที่ที่ท่องเที่ยว
น่าสนใจหลายแห่ง
เดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนว
ยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน โดยคำว่า Kura แปลว่า โกดัง จึง
เป็นที่มาของชื่อถนนคุระซุคุริ Kurazukuri ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของ
เมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวใน
ปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึงร่ำรวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคง
ความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อ ปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy
Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอก
ลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ทำ
จากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝากต่างๆ

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
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นำท่านเดินทางสู่ ภูเ ขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ที่มีค วามสูง เหนือ จาก
ระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่าง
ลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือน
ญีป่ นุ่ ตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสูช่ ั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์ ม่ขนึ้ ในกรณีที่อากาศไม่เอือ้ อำนวย หรือ
ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพ
ความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีก
ด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
50 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุก
ขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิด
โอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู

ที่พัก

ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม
และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
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วันที่สี่

สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - กระเช้าชมวิวพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – ล่องเรือโจร
สลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - กรุงโตเกียว - ไดเวอร์ซิตี้ ณ โอไดบะ – เมืองนาริตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับ
ทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิมีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ที่
ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ ให้ท่านได้
สัมผัสความงามของดอกไม้ในร่ม ได้แม้ในวันที่ฝนตก ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร
บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและมุมถ่ายรูปมากมาย สำหรับที่นี่ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี โดยทาง
สวนมีตารางบอกช่วงเวลาบานของดอกไม้ชนิดต่างๆ ดังนี้
ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป,
ปลายเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้, แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้
กลางถึงปลายเดือนสิงหาคม : ดอกทานตะวัน
ปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน : ดอกบานชื่น ,ดอกคอสมอส เป็นต้น
นำท่านขึ้น กระเช้าชมวิวพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji Panoramic Ropeway) คือ กระเช้าที่ขึ้นสู่ยอดเขาเทนโจ
ซึ่งอยู่ใกล้กับทะเลสาบคาวากุจิ ตัวกระเช้าเป็นกระจกใส สามารถมองวิวได้โดยรอบ และเมื่อถึงด้านบนภูเขาเท็นโจมี
จุดชมวิวแบบพาโนราม่าที่มีระดับความสูง 1,075 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีการตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนจากนิทาน
พื้นบ้านของญี่ปุ่นเรื่อง “Kachi Kachi Yama” ของ Dazai Osamu ซึ่งเกี่ยวกับกระต่ายและทานูกิ โดยนักท่องเที่ยว
สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศาทั้งทะเลสาบคาวากูจิและภูเขาไฟฟูจิ นอกจากนี้ก็ยังมีร้านขายอาหารและของที่
ระลึกอีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมืองหนึ่งในอำเภออาชิกะราชิโมะ จังหวัดคานากาวะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา
ฮาโกเนะด้านตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียว
และกลับได้ภายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน้ำพุร้อน พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ แล้ว ฮาโกเนะ
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ค่ำ
ที่พัก

ยัง ได้ร ับการกำหนดให้เป็นอุทยานธรณีแห่งชาติญี่ปุ่นโดยเครือ ข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่น ( Japanese
Geoparks Network) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) คือ หุบเขาภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาคามิ ในช่วงที่ภูเขาไฟฮา
โกเนะระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ดังนั้น ทำให้บริเวณนี้มีแร่กำมะถันหรือซัลเฟอร์ในปริมาณมาก
ไฮไลท์!!! ชิม ไข่ดำ (Kuro-Tamago) ซึ่งเป็นไข่ต้มสุกในบ่อของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี้ ว่ากันว่ากินไข่ดำหนึ่งฟอง
จะอายุยืนขึ้นไปอีกเจ็ดปี
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโจรสลัด (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
ให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
25-30 นาที)
เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu)
ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และ
แหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุ ดมสมบูรณ์ของพื้นที่สี
เขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่น
ของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
Tokyo Prince Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ช้อปปิ้งย่านชิบุยะ - ช้อปปิ้งฮา
ราจูกุ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และ
ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์
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เที่ยง

ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยัง
เป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่
ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าคำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิ
เซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก
ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส้
ถั่วแดง และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็น
แลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของ
หอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มี
ความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก
ละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ ชิบุยะ (Shibuya) คือย่านแห่งวัยรุ่นผู้นำเทรนด์แฟชั่น มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยห้าแยกชิบุยะ
(Shibuya Scramble Crossing) และเรื่องราวของฮาจิโค สุนัขผู้ซื่อสัตย์ ที่มีรูปปั้นอยู่ด้านหน้าสถานีชิบุยะ มี
แหล่งช้อปปิ้งให้ได้เลือกหาซื้อเสื้อผ้าสวยๆ และ สินค้าใหม่ล่าสุดได้ นอกจากนี้ยังมีห้างใหม่อย่าง Hikarie ที่เป็นศูนย์
รวมร้านค้า , ร้านอาหารโรงหนัง และมีแกลเลอรี่ นอกจากนี้ ยัง สามารถเดินไปถึง ย่านวัยรุ่นอย่าง ฮาราจุกุ
(Harajuku) และแหล่งแฟชั่นแนวผู้ใหญ่อย่าง อะโอยามะ (Aoyama) ได้อีกด้วย
เดินทางสู่ ฮาราจุกุ (Harajuku) ย่านแห่ง ป๊อปคัลเจอร์ เราจะเห็นคนญี่ปุ่นในชุดคอสเพลย์ได้ที่นี่ เป็นสถานที่ ที่ผู้ที่
ชื่นชอบวัฒนธรรมวัยรุ่นจะเที่ยวได้อย่างสนุกเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังมี Laforet HARAJUKU ที่ครบครันด้าน
แฟชั่น ทั้งร้านเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นต่าง ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย รวมทั้งร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมหรูๆ
หรือจะเป็นบริเวณ ถนนทาเคชิตะ (Takeshita-dori) ที่เต็มไปด้วยร้านรวงมากมาย เช่น ร้านอาหาร ร้านเครปญี่ปุ่น
ที่โด่งดัง รวมไปถึงคาเฟ่น่ารักๆ ใกล้กัน ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine or Meiji Jingu) ศาลเจ้าชินโตขนาดใหญ่ ที่คน
ญีป่ นุ่ นิยมมาไหว้ขอพรในช่วงวันปีใหม่จำนวนมาก จากนั้นอิสระช้อปปิง้ ย่านฮาราจูกตุ ามอัธยาศัย
นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์
เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO
และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชีย่ ล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดี
มีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี
ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมา
อยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่าน
จอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า , รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูด
ฝุ่น ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก ที่เมืองนาริตะ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
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ค่ำ
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
Asia Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หก
เช้า

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
(โดยรถบัสโรงแรม)
09.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
13.45 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง**
สำหรับลูกค้าท่านทีไ่ ม่เอาตั๋วเครือ่ งบิน (JOINLAND)
หักออกจากราคาทัวร์ …โปรดสอบถาม…บาท/ท่าน
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเชียเท่านัน้ *
** ทัง้ นีห้ ากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเทีย่ วบินล่าช้า ทางบริษทั จะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่
เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซือ้ ตั๋วภายในประเทศทุกครัง้ เพือ่
ประโยชน์ของตัวท่านเอง **
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

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

