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ก าหนดการเดินทาง ราคา 

13 – 17 กรกฏาคม 2565 
(วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา) 

26,900.- บาท 
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

27 – 31 กรกฏาคม 2565 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 
11 – 15 สิงหาคม 2565 
(วันแม่) 

 

วันที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ า โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 23.50 – 08.10 )   ✈  

2 
สนามบินนาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 
นาที – 
หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท 

-  
 

HOTEL 

FUJINO 
BOKAEN 
HOTEL OR 
SIMILAR 

 

3 
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินาโตะ มิไร 21 (นั่ง
กระเช้า) 

   
LISTEL 
SHINJUKU OR 
SIMILAR 

4 
โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุด
ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

   
LISTEL 
SHINJUKU OR 
SIMILAR 

5 
โตเกียว – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบิน
นาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 17.25– 21.55 ) 

  ✈  

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %” 
 



 
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 23.50– 08.10 ) 
2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตู

ทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือน
ผู้โดยสารขึ้นครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่าง
น้อย 45 นาที *** 

2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 642 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันทีส่อง สนามบินนาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ 
เอาท์เล็ท 
0810 ถึงสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 
 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางมุ่งสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” เป็นเมืองหนึ่งในอ าเภออาชิงาราชิโมะ จังหวัดคานา
งาวะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่นหนึ่งในกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการ 
“ล่องเรือโจรสลัด” ที่ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) 
(ใช้เวลาล่อง 15 นาที) โดยทะเลสาบอาชินั้นก่อตัวขึ้นในแอ่งหลุมของภูเขาฮาโกเน่หลังจากการระเบิด
ครั้งสุดท้ายของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีก่อน ขณะล่องเรือ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และวิว
ทิวทัศน์ที่งดงาม และที่พลาดไม่ได้ที่สุดนั้นคือการเลือกหามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรืออิสระให้ท่านได้
ถ่ายภาพความงามอย่างแท้จริงของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (Owakudani) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” 
(เดินทางโดยรสบัส) ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า เป็นหุบเขาที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ึนมา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อนท าให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้จะมี
ส่วนผสมของก ามะถันอยู่ด้วยโดยท่ีปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่จึงท าให้มีบ่อน้ าร้อน
และก ามะถันหลงเหลืออยู่ ท่านจะต้องมาลิ้มรสไข่ด าแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ่งเจ้าไข่ด านั้นมา
จากน้ าพุร้อนธรรมชาติล้วนๆโดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีด าเนื่องจากถูกแร่ก ามะถัน มีความเชื่อ



ว่าเม่ือทานไข่ด า 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปีบอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์กที่ต้องมาปักหมุดของ
เมืองนี้เลยทีเดียวทีน่่าสนใจอีกอย่างกต็รงที่ที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยท่ีสุดอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากหุบ
เขาแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิในวันท้องฟ้าโปร่ง ๆ ได้อีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท” (Gotemba Premium 
Outlets) เรียกได้ว่าเป็นเอาท์เล็ทที่ใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและ
แบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่างบริเวณที่ตั้งจะเป็นทางผ่านส าหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและ
ทะเลสาบฮาโกเน่ถือว่ามีของช็อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศยังดีงามอีกด้วย ภายในจะมีร้านค้ากว่า 200 
ร้านและศูนย์อาหาร ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165แบรนด์ดังไม่
ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive 
Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก ่Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก ่Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋าเสื้อผ้าเด็กซึ่งของทุกชิ้นเป็นสินค้าของแท้และ
ราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ อิสระให้ท่านได้ช้
อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ง
ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ าเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเนื้อที่นุ่มน่า
รับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย 
“แบบไม่อ้ัน!!!” 

ที่พัก : FUJINO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) 
น้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง 
โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปล่ัง 
 
 
 
 



 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะฮัคไค – มินาโตะ มิไร 21 (นั่งกระเช้า) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่
มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที ่
5 โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร เมื่อขึ้นมาถึงช้ัน5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ
ทะเลสาบท้ัง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิที่ช้ัน5นี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมี
ความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังช้ัน 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ “สวนของท่าน
เทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่า
กันว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มี
น้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กัน
มากมาย เป็นต้น จึงเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบูชาและนิยมมา
ซื้อเครื่องลางกลับไปเป็นของที่ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของฟูจิซังใน
ระยะใกล้และเลือกชมเลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

 

 

 

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางไปชมเทศกาล “Fujikawaguchiko Herb Festival” เทศกาลทุ่ง
ดอกลาเวนเดอร์ริมทะเลสาบ Kawaguchiko (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม) 



ภายในงานจะมีการจัดแสดงทุ่งดอกลาเวนเดอร์มากกว่า1 แสนต้นเสกให้สวนสาธารณะบริเวณใกล้
ทะเลสาบกลายเป็นพรมสีม่วงสวยงามส่งกล่ินหอมไปทั่วสีม่วงของทุ่งดอกลาเวนเดอร์สะท้อนกับผิวน้ า
ในทะเลสาปมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิอีกมุมหนึ่งถ่ายรูปยอดนิยมที่มาเที่ยวญี่ปุ่นหน้าร้อนต้องไปชมให้
ได้ 

*** หากหมดช่วงเทศกาลจะพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ 
หมู่บ้านน้ าใส ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดยามานาชิ ในเขตพื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ
เอาไว้นั่นเอง ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี 
หมู่บ้านแห่งบ่อน ้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่กักเก็บน ้าจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถานที่ท่ี
พลาดไม่ได้บ่อน ้าทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวา
ค,ุ บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นน ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดู
ร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนท าให้น ้าในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาด
เป็นพิเศษคนญี่ปุ่นเชื่อว่าน ้าในบ่อเหล่านี้นอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉ ่าแล้ว ยังมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภยัไข้เจ็บในวันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอด
โปร่งไร้เมฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บ้านเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ยังมีวิธีการสาธิตการน าพลังงานน้ ามาใช้ เช่น น ามาปั่นกังหันเพื่อที่จะให้เครื่องต าข้าวท างานฯลฯ 
อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกจากชุมชุนพื้นบ้านและบริเวณโดยรอบ *** 

จากนั้นน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศไป “นั่งกระเช้าลอยฟ้า” (Yokohama Air Cabin) ในเมืองแห่งแรก
ของญี่ปุ่น เชื่อมระหว่าง Sakuragicho Station และ Unga Park Station ของโยโกฮาม่า ให้ท่านได้
นั่งกระเช้าเหนือน้ าชมวิวเมืองกันได้แบบพาโนรามา เห็นชิงช้าสวรรค์และเมืองโดยรอบ นอกจากนี้ยัง
เดินทางสะดวก อยู่ใกล้ที่เที่ยวน่าแวะอีกหลายแห่งและให้ท่านได้เที่ยวชม “มินาโตะ มิไร 21” 
(Minatomirai 21) ศูนย์ความเจริญแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางแหล่งท่องเที่ยวในเมืองโยโกฮาม่าและ
เป็นสถานที่ส าคัญที่ท่านสามารถพบกับสถานที่ที่ท้ังทันสมัยและเก่าแก่ได้ในที่เดียวพื้นที่ท่าเรือจะหัน
หน้าออกจากเมืองโยโกฮาม่าและมีถนนที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าพื้นที่สวนสนุกสถาปัตยกรรมโบราณและ
เรือลอยขึ้นลงบนผิวน้ าที่ท่าเรือใกล้ๆกันรับรองว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะมีช่วงเวลาที่น่าจดจ ากลับไป
อย่างแน่นอน 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  



น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่อง
จ านวนไม่น้อยท่ีต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่า
เป็นมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนว
หน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย ... เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” (Asakusa Kannon 
Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่า 
วัดโคมแดงเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียวถูกสร้างข้ึนเสร็จเม่ือ
ประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็ก
เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 
4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วย
ร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซ้ือสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan 
แท ้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น หรือ
จะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัยจากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่
ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดอาซะกุซ่ามากนักโดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 
โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองช้ันโดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และช้ันบนสูง 450 เมตรเป็นจุดชมวิว
เมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศาโดยได้รับการยอมรับให้
โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย อีกทั้งยังมีที่กิน
เที่ยวช็อปปิ้งอยู่ภายในตึกแห่งนี้ครบครัน รวมทั้งยังมีอควอเรียมอยู่ในนั้นอีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

  

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ณ “ย่านชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่ง
ของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน ๆ ร้าน และร้านร้อย
เยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายท้ังเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่น
เกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ารองเท้า เสื้อผ้า 
แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, 
SK II, SHISEDO และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (8) 

ที่พัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 



 
วันทีห่้า โตเกียว – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

                  ( 17.25– 21.55 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 

พาท่านเดินทางสู่ “วัดนาริตะซัน” (Naritasan Shinshoji Temple) วัดประจ าเมืองนาริตะนมัสการ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดแห่งนี้เป็นส านักงานใหญ่ของโรงเรียสอนศาสนาลัทธิชินกอน 
สร้างข้ึนโดยเจ้าคณะคันโจในปี ค.ศ. 940 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่
ศาสนาพุทธให้กับ “เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ” (เทพเจ้าแห่งไฟ) เป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามของเมืองนาริตะซึ่ง
ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็นอันดับสองในญี่ปุ่น และยังมีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม
อันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นอย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้หามุมถูกใจเก็บภาพเป็นที่ระลึกและ
เลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

ก่อนเดินทางกลับน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปปิ้งของฝากกลับ
บ้านของเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นศูนย์รวมสินค้าชั้นน าต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกากล้อง
กระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งร้าน 100 เยนที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทั้งยัง
มีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายมักจะเป็นร้านอาหารประเภท Fast Food ที่มีราเม็งอร่อย ๆ 
และอาหารอ่ืน ๆ ในราคาไม่แพงนัก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซ้ือสินค้าถูกใจ
ฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

1725 เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG677 
2155  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นต้น 
 

 
*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 



 



 



 



 



 



 



 



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