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AUTUMN LEAVES IN HAKONE 

FUJI TOKYO 

HAKONE - FUJI - TOKYO 5D3N 
BY..AIR ASIA X (XJ) 



 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
12 – 16 พฤศจกิายน 2565 48,900.- บาท 

 
วนั
ที ่ ก าหนดการเดนิทาง เชา้ เทีย่

ง ค่ า โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ – สนามบนินารติะ ( 23.50 – 08.00 )   ✈  

2 
เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival (12 
– 19 พฤศจกิายน) – ลอ่งเรอืโจรสลดั 15 นาท ี– หบุเขาโอวาคุ
ดาน ิ– ชอ้ปปิง้ โกเทมบะ เอาทเ์ลท็ 

- ✓ 
✓ 

HOTE
L 

FUJI NO 
BOKAEN HOTEL 
OR SIMILAR 

 

3 ภูเขาไฟฟจู ิสถานทีี ่5 – เจดยี์แดงชเูรโตะ – โอชโินะฮคัไค – 
โตเกียว – ชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ ✓ ✓ - 

LISTEL 
SHINJUKU 
HOTEL OR 
SIMILAR 

4 โตเกียว – ศาลเจา้เมจ ิ– กงิโกะ อเวนิว – วดัอาซะกซุา่ – ยา่น
เมอืงเกา่ซาวาระ – ชอ้ปปิง้เอออน พลาซา่ ✓ ✓ ✓ 

NARITA VIEW 
HOTEL OR 
SIMILAR 

5 สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ( 09.15 – 
14.00 ) 

✓ 
✈ 

   
 
วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ ฯ – สนามบนินารติะ ( 23.50 – 08.00 ) 
2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้า

หมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
*** หมายเหต ุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิปดิบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ี และไมม่ปีระกาศเตอืน
ผูโ้ดยสารขึน้เครือ่ง ดงันัน้ผูโ้ดยสารจ าเปน็ตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 
45 นาท ี*** 

2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 600 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
 



วันที่สอง เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival (12 – 19 พฤศจิกายน) – ล่องเรอืโจรสลดั 15 นาที – 
หบุเขาโอวาคดุาน ิ– ชอ้ปปิง้โกเทมบะ เอาทเ์ลท็ 

0840 ถึง สนามบนินารติะประเทศญี่ปุน่ ดนิแดนอาทติยอ์ทุยั 
 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

                        

พาท่านเดินทางสู่เทศกาล “Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival” (12 – 19 พฤศจกิายน) ซ่ึง
จัดทุก ๆ  ปีในหน้าฤดูใบไม้ร่วง โดยมักจะเป็นทั้งเดือนพฤศจิกายน ภายในเทศกาลจะมีร้านค้ามากมาย มีทั้ง
อาหารพื้นเมืองและงานฝีมือเรียงรายอยู่ฝั่งทิศเหนือของทะเลสาบคาวากุจิ ทั้งยังมีการประดับไฟต้นเมเปิ้ล
ในตอนกลางคืนอีกด้วย ผู้คนมักตามหาจุดชมวิวเพื่อดื่มด่ ากับใบไม้เปลี่ยนสีต่าง ๆ ทั้งสีแดงของใบเมเปิ้ล
และสีเหลืองของใบแปะก๊วยซ่ึงมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางมุ่งสู่ “วนอทุยานแหง่ชาติฮาโกเน่” เป็นเมืองหนึ่งในอ าเภออาชิงาราชิ
โมะ จังหวัดคานางาวะ ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่นหนึ่งในกิจกรรมที่พลาดไม่ได้
คือการ “ลอ่งเรอืโจรสลดั” ทีท่ะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) (ใชเ้วลาลอ่ง 15 นาที) โดยทะเลสาบอาชินั้นก่อตัว
ขึ้นในแอ่งหลุมของภูเขาฮาโกเน่หลังจากการระเบิดครั้งสุดท้ายของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีก่อน ขณะล่องเรือ 
ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม และที่พลาดไม่ได้ที่สุดนัน้คือการเลือกหามุม
ถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรืออิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความงามอย่างแท้จริงของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็น
ฉากหลังตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู ่ “หบุเขาโอวาคดุาน”ิ (Owakudani) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “หบุเขานรก” 
(เดินทางโดยรสบัส) ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า เป็นหุบเขาที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของ
ภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อนท าให้เกิดบ่อน้ าร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ าและควันเหล่านี้จะมี
ส่วนผสมของก ามะถันอยู่ด้วยโดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่จึงท าให้มีบ่อน้ าร้อน
และก ามะถันหลงเหลืออยู่ ท่านจะต้องมาลิ้มรสไข่ด าแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ่งเจ้าไข่ด านั้นมาจาก
น้ าพุร้อนธรรมชาติล้วน ๆ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีด าเนื่องจากถูกแร่ก ามะถัน มีความเชื่อว่า
เมื่อทานไข่ด า 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปีบอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์กที่ต้องมาปักหมุดของเมืองนี้



เลยทีเดียวที่น่าสนใจอีกอย่างก็ตรงที่ที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากหุบเขาแห่งนี้
ยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิในวันท้องฟ้าโปร่ง ๆ ได้อีกด้วย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอาทเ์ลท็” (Gotemba Premium Outlets) เรียกได้ว่าเป็น
เอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทั้งแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบ
หมดทุกอย่างบริเวณที่ตั้งจะเป็นทางผ่านส าหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ถือว่ามีของช็
อปปิ้งเพียบแถมบรรยากาศยังดีงามอีกด้วย ภายในจะมีร้านค้ากว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร ให้ท่านได้
อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 
แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent 
Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋าเสื้อผ้าเด็กซึ่งของทุกชิ้นเป็นสินค้าของแท้และราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสินค้าถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตาม
อัธยาศัย 

ค่ า  รบัประทานอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พรอ้มเสริฟ์ทา่นดว้ยเมนพูเิศษ “บฟุเฟต่ป์ูยกัษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับ
การกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ าเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่า
รับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย 
“แบบไมอ่ัน้!!!” 
ทีพ่กั : FUJI NO BOKAEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแรธ่รรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซน็” (Onsen) น้ าแร่
สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้
เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟจู ิสถานทีี ่5 – เจดยี์แดงชเูรโตะ – โอชโินะฮคัไค – โตเกยีว – ชอ้ปปิง้ชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟจูิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยและยังเป็นภูเขาไฟที่มี
ลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานทีี ่ 5 
โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร เมื่อขึ้นมาถึงชั้น5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ
ทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น5นี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของ
ศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมี
ความเชื่อว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ “สวนของท่าน
เทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงย่ืนออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากัน



ว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักกว่า 
375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นต้น จึง
เป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องลางกลับไปเป็น
ของที่ระลึก อิสระให้ท่านสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามของฟูจิซังในระยะใกล้และเลือกชมเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “เจดยีแ์ดงชเูรโตะ” (Chureito Pagoda) เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขา
ที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและ
งดงาม เจดีย์นี้ต้ังอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึก
ถึงสันติภาพปี ค.ศ. 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น โดย
นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น อิสระให้ท่านได้หามุม
ถูกใจเก็บภาพตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมูบ่า้นน้ าใส ตั้งอยู่ที่จังหวัด
ยามานาชิ ในเขตพื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้นั่นเอง ถือเป็นหมู่บ้านแห่ง
การท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านแห่งบ่อน ้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่
กักเก็บน ้าจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้บ่อน ้าทั้ง 8 บ่อภายใน
หมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจ,ิ บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาค,ุ บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบ ุซึง่
เป็นน ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับ
แร่ธาตุต่างๆ จนท าให้น ้าในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษคนญ่ีปุ่นเชื่อว่าน ้าในบ่อเหล่านี้
นอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉ ่าแล้ว ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในวันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บ้านเรา
จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีวิธีการสาธิตการน าพลังงานน้ ามาใช้ เช่น 
น ามาปั่นกังหันเพื่อที่จะให้เครื่องต าข้าวท างานฯลฯ อสิระให้ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชุน
พื้นบ้านและบริเวณโดยรอบ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนัก
ท่องจ านวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อ
ว่าเป็นมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนว
หน้าและเทคโนโลยีอันทันสมัย ... เพื่อน าท่านไปช้อปปิ้ง ณ “ยา่นชนิจกูุ” หรือ “ศนูยก์ลางทีส่องแหง่นคร” 
ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็น
พัน ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้
ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 



เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า
รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางย่ีห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย 

* เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาไดอ้ยา่งคุ้มคา่ อาหารมือ้ค่ าอสิระตามอธัยาศัย ... ใหท้า่นเลอืกชมิรา้นอรอ่ยจาก
รา้นคา้ตา่ง ๆ * 

ทีพ่กั : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ี ่ โตเกียว – ศาลเจา้เมจ ิ– กงิโกะ อเวนิว – วดัอาซะกซุา่ – ยา่นเมอืงเกา่ซาวาระ – ชอ้ปปิง้เอออน พลาซา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

  

น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้เมจิ” (Meiji Shrine) เป็นศาลเจ้าแบบชินโต ซึ่งมีความเชื่อว่าจักรพรรดิเป็น
ประมุขของศาสนา สืบสายเลือดมาจากเทพ การสร้างศาลเจ้าก็เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิและพระ
ราชินีโชเคง ซึ่งศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าที่มีความส าคัญมากในประเทศญ่ีปุ่น การสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เป็น
งานย่ิงใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบและสร้างโดยนักออกแบบชั้นน าและช่างฝีมือ ชาวญ่ีปุ่นได้มีส่วนร่วม
ในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าเมจิด้วยการบริจาคต้นไม้เพื่อปลูกเป็นป่ารอบ ๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมา
จากทั่วญ่ีปุ่นถึง 100,000 ต้น มากเพียงพอที่จะท าให้เป็นป่ากลางเมือง บนพื้นที่ 170 เอเคอร์ บรรยากาศ
เหมือนป่าจริง ๆ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มักจะมีการจัดงานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อย ๆ ในวันปีใหม่จะมีชาว
ญ่ีปุ่นและนักท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง 3 ล้านคน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ถนนอโิช นามกิ”ิ หรือ “กงิโกะ อเวนวิ” (Ginkgo Avenue) เป็นหนึ่งในสถานที่
ยอดนิยมในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วยในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองทองอร่ามสวยงาม ทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่น
พักผ่อนหย่อนใจ ถนนทั้งสองข้างทางของถนนเส้นนี้จะมีร้านคาเฟ่ที่ท าระเบียงย่ืนออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้ 
โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟและทานอาหารกัน
เยอะมาก 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกซุา่คนันอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji 
Temple) หรือเรียกอีกอย่างว่าวัดโคมแดง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมือง
โตเกียวถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่
เป็นทองสัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามเิซะ” เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัด
ที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made 



In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็น
ต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

  

หลังอาหารกลางวันน าท่านเข้าประตูทะลุมิติย้อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมอืงซาวาระ” เมืองนี้ถือว่าเป็น
เมืองเล็ก ๆ กะทัดรัดที่มีเสน่หไ์ม่แพ้ที่ไหน ๆ เลย บ้านเรือนร้านค้าต่าง ๆ ยังคงเก็บบรรยากาศความเป็นเอ
โดะไว้อย่างเต็มเปี่ยม แต่เดิมทีนั้นเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่
ตรงกลางระหว่างคลอง มีชื่อเรียกว่าเอโดะน้อย “Little Edo” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคาร
ประวัติศาสตร์ส าคัญ ในปี ค.ศ.1996 ที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่าง ๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ 
จุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนั่นก็คือ Ja Ja Bridge ซึ่งเป็นสะพานที่จะมีน้ าไหลออกมาจากสะพาน
ทั้งสองด้านคล้ายน้ าตก ใกล้ ๆ กับสะพานจาจาเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์อิโนะทาดาทากะ (Ino Tadataka 
Museum) และบ้านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะคือผู้ที่บุกเบิกประเทศญ่ีปุ่น 

ก่อนเดินทางกลับน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซา่” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปปิ้งของฝากกลับบ้าน
ของเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นศูนย์รวมสินค้าชั้นน าต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกากล้องกระเป๋า
รองเท้าเสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งร้าน 100 เยนที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทั้งยังมี
ร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายมักจะเป็นร้านอาหารประเภท Fast Food ที่มีราเม็งอร่อย ๆ และ
อาหารอื่น ๆ ในราคาไม่แพงนัก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสนิค้าถูกใจฝากคน
ทางบ้านตามอัธยาศัย 

ค่ า  รบัประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (7) 
ทีพ่กั : NARITA VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

(กรณุาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบรอ้ยเพือ่เตรยีมเดนิทางไปสนามบนิ) 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนินาริตะ” 

0915 เดินทางจาก สนามบนินาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 601 

1400  ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
หมายเหต ุ: รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ

เปน็ตน้ 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

   อตัราคา่บรกิาร   12 – 16 พฤศจิกายน 2565 
ผูใ้หญ่                                                                      ทา่นละ 48,900.- บาท 

เดก็ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ป ี(Infant) (รวมคา่วซีา่ + ประกนั)        ทา่นละ   2,000.- บาท 
พกัเดีย่วเพิม่                                                               ทา่นละ   6,000.- บาท 

***ไมม่รีาคาเดก็*** 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่วีตัถุประสงค์เพ่ือท่องเทีย่วหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 



 
 
 
 
 



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