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รหัสโปรแกรม : 24330 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 โตเกยีวฟูจ ิใบไม้เปลี่ยนส ีหวานเยน็ 5 วนั 3 คนื บนิแอรเ์อเชยีX 

 

ชมทุ่งโคเคีย ท่ีฮิตาจิ ซีไซด์ นัง่กระเชา้คาจิคาจิ ชมวิวภูเขาไฟฟจูิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ  

บินแอร์เอเชียเอ็กซ ์น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

เทีย่วเตม็ทกุวนั ** อาหารครบทกุมือ้ พักออนเซ็น 1 คืน พักใจกลางโตเกียว 1 คืน 

Free wifi on bus ** น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด 

ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 
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วนัทีเ่ดินทาง ราคา ราคาไมเ่อาตัว๋ พกัเดีย่ว 

14 - 18 OCT 34,999.- 24,999.- 9,000.- 

 

วนั รายละเอยีดการเดนิทาง อาหาร โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 21.00) -/-/- x 

2 สนามบินนาริตะ -ชมทุ่งโคเคียสวนฮติาจ ิซไีซดพ์ารค์ - 

Kawagoe - เมืองเกา่คาวาโกเอะ - ตรอกขนมหวาน - ช้

อปปิ้ง Gotemba Outlet 

-/L/D Alexander 
Yamanakako (Onsen) 

หรือเทียบเท่า 

3 ช้ัน 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ) - ชมพิธีชง

ชา- นัง่กระเชา้คาจคิาจ ิภูเขาเทนโจ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิ

โนะฮัคไค - หุบเขานรก โอวาคุดานิ (ชิมไข่ดำ) - โตเกียว- 

ชินจูกุ 

B/L/D Prince Tokyo Hotel 

หรือเทียบเท่า 

4 ตลาดปลาสึกิจ ิ- ศาลเจ้าเมจิ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากา

มิเสะ - ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ - โอไดบะ 

B/L/D Asia Hotel Narita  

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ B/-/- x 

*ไม่มีราคาเดก็  

**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 1,200 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 

***ไม่รวมค่าวีซ่าและคา่บริการทำวีซ่าVFS (1575 บาท) 

 

 

DAY1  กรุงเทพฯ 

 

 20.00  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 23.50  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ XJ600 

>>>บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง<<< 

 

 
 

 
 

คณะทัวร์ชมใบไม้เปลีย่นสี บริษัทจัดโปรแกรม 

โดยอ้างองิพยากรณใ์บไม้เปลี่ยนสี อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสีของใบไม ้

ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น 

ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ท าให้การพยากรณ์อาจคลาดเคลื่อนได้ 
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DAY2  สนามบินนารติะ -ชมทุง่โคเคยีสวนฮติาจ ิซไีซดพ์ารค์ - Kawagoe - เมอืงเกา่คาวาโก

เอะ - ตรอกขนมหวาน - ช้อปปิง้ Gotemba Outlet 

 

 08.00  เดินทางถึงสนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

โปรดปรับเวลาในนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น และประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่น)  

 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ Hitachi Seaside park เข้าเยี่ยมชม ถ่ายรูปสวนดอกไม้สวยๆ  

เกรด็ขอ้มลู : Hitachi Seaside Park ต้ังอยู่ที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอำเภอฮิตาจินากะ 

จังหวัดอิบารากิ สวนแห่งน้ีเคยเป็นสนามบินของกองทัพญี่ปุ่น (ช่ือ Mitohigashi) ซึ่งหลังจากจบ

การทำสงครามได้ถกูใช้เป็นสถานที่สำหรับยิงระเบิดโดยฐานทัพสหรัฐ และเนื่องจากสถานที่ฝึกอยู่

ใกล้บา้นคน รวมถึงมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการฝึกซ้อมยิงและโยนระเบิดผิดบ่อยครั้ง จนก่อให้เกิดการ

เจ็บหรือเสียชีวิต จึงทำให้คนในท้องถิ่นประท้วงเพ่ือให้ได้สถานที่คืน หลังจากนั้นทางญี่ปุ่นได้รับ

สถานที่คืนในเดือนมีนาคม ปี 1973 และด้วยเหตุผลที่ว่าคนในท้องถิ่นต้องการสร้าง “สวนเพ่ือเป็น

สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ” จึงเกิดเป็น “Hitachi Seaside Park” จากสถานที่ทีเ่คยเป็นเป้าหมาย

สำหรับการยิงปืนหรือโยนระเบิดจำนวนนับไม่ถ้วน แต่ปัจจุบันกลายเป็นเนินเขาที่เต็มไปด้วย

ดอกไม้ 

 สามารถชมดอกไม้สีสันสวยงามได้ตลอดทั้ง 4 ฤดูทีป่ระกอบไปด้วย 

● ดอก Nemophila Narcissus และ Tulip ในฤดูใบไม้ผลิ  

● ดอก Poppy และดอกกุหลาบในต้นฤดูร้อน  

● Kochia และ Cosmos ในฤดูใบไม้ร่วง  

● Ice Tulip ในฤดูหนาว  

อสิระเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

 

 
***สำคญัมาก!! ประเทศญีปุ่น่ไมอ่นญุาตใหน้ำอาหารสด จำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝนืมโีทษปรบัและจบั  ! 
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 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงคาวาโกเอะ จงัหวดัไซตามะ  

เดินเล่นชมเมือง หาของกินเล่นที่ เมอืงคาวาโกเอะ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะเป็นที่รู้จักใน

อีกช่ือหนึ่งว่าโคะเอโดะ คาวาโกเอะ หรือ “เอโดะน้อย” สาเหตุหนึ่งที่ขนานนามเช่นน้ีก็เพราะที่น่ี

อนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงก่อสร้างในสมัยเอโดะไว้เป็นอย่างดี เยีย่มเยียนย่านโกดังเก่าทีไ่ม่เหมือน

ใครและสัมผัสบรรยากาศเอโดะดั้งเดิมอีกครั้ง 

คาวาโกเอะมีโกดังดินเหนียวเก่าและบ้านพ่อคา้ซึ่งเรียกว่า ครุะซคุรุิ บนถนนเกา่สายหลัก

ยังคงมลีูกกวาดและขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นสมัยเมจิจำหน่าย เมืองคาวาโกเอะปรากฏอยูใ่นละคร

โทรทัศนใ์นประเทศสุดฮิตหลายเรื่อง ทำให้ที่โด่งดังในหมู่

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น บนถนนคุระซุคุริของคาวาโกเอะมี

โกดังต้ังเรียงรายเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร ตึกเกา่  เหล่านี้

ทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างราวกับไดย้้อนเวลากลับไปใน

อดีต เพราะโครงสร้างไม้เหล่านี้น้ันแตกต่างจาก

สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่อย่างมาก ในยุคเอโดะ คุระหรือ

โกดังจะถกูสร้างขึ้นด้วยไม้แล้วฉาบผนังด้วยดินเหนียว 

ปัจจุบันโกดังส่วนใหญ่กลายเป็นร้านค้าร้านอาหาร

แล้ว แต่ภายในยังคงให้ความรู้สึกแบบญี่ปุ่นยุคก่อน

เหมือนเดิม โกดังหลังหนึ่งถูกทำเป็นพิพิธภัณฑ์คุระซุคุริ ซึ่งมี

การจำลองภายในของโกดังสมัยก่อน ให้คุณได้เข้าใจถึง

ชีวิตประจำวันในสมัยเอโดะ จุดสังเกตที่เด่นที่สุดในย่านโกดัง

คือหอระฆงั โดยสัญลักษณ์ของเมืองน้ีจะส่งเสียงวันละส่ีเวลา 

อีกที่หนึ่งที่ควรไปชมก็คอืแคนดีอ้ลัเลย ์หรอืตรอกลกูกวาด 

ถนนแคบ ๆ ที่มีร้านขายลกูอมญี่ปุ่นเกา่แก่ต้ังอยู่ถึง 20 ร้าน 

  นำท่านเดินทางสู่ Gotemba premium outlet เอา้ท์เลตแห่งน้ีจะมีบรรยากาศแบบเอ้าท์

ดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 รา้น และศูนย์อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรที่ทำให้เรา

สามารถชมวิวมุมสูงกันได้แบบเพลินๆ จิรงๆแม้จะบอกว่าพอจะมีสินค้าแบรนดญ์ี่ปุ่นแต่ที่นี่ส่วนมาก

จะเน้นไปที่แบรนด์ต่างประเทศมากกว่า โดยร้านคา้ต่างๆ เหล่าานี้ล้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จาก

ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าแฟช่ัน อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอ

นิกส์ แบรนด์ก็จะมีทั้ง Abercrombie & Fitch ,Adidas, Alexander McQueen, Alexander 

Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, 

Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey Miyake, Kate Spade New York, 

Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint 

Laurent และอื่นๆอีกมากมาย 
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รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เมนขูาปยูกัษ์ 

 

ทีพ่กั Alexander Yamanakako (Onsen) หรอืเทยีบเทา่ 

ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมการแช่ออนเซ็นของคนญี่ปุ่น  
 
 

DAY3    ชัน้ 5 ภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - ชมพธิชีงชา- นัง่กระเชา้คาจิ

คาจ ิภเูขาเทนโจ - หมูบ่า้นนำ้ใส โอชโินะฮคัไค - หบุเขานรก โอวาคดุาน ิ(ชมิไขด่ำ) 

- โตเกยีว- ชนิจกู ุ

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ออกเดินทางสู่ ภเูขาไฟฟจูชิัน้ที ่5 หรือ Mt. Fuji 5th Station เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยม

สำหรับนักท่องเที่ยวและจดุเริ่มต้นในการเดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสำหรับบรรดานักปีนเขา 

ต้ังอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิถูกแบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ 10 ระดับตาม

เส้นทางในการปีนขึ้นไปสูย่อดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่ถกูพัฒนาขึน้เรื่อยๆ จึงทำให้ใน

ปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึน้มาได้ถึงบริเวณชั้นที่ 5 ส่งผลให้สถานีน้ีไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่

สำหรับนักปีนเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ที่นี่ยังได้รับความนิยมอยา่งมากในหมู่ นักท่องเที่ยวที่

ต้องการขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดเต็มตา รวมถึงยังสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบทั้ง 5 

แห่งที่รายล้อมอยู่ได้อีกด้วย  

ที่นี่ท่านสามารถเดินขึ้นไปสักการะ ศาลเจา้โคมิ

ทาเกะ (Komitake Shrine)  ศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้น

ต้ังแต่ปีค.ศ. 937 โดยเช่ือกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้า

ที่ดูแลภูเขาไฟฟูจิ และยังคอยดูแลบรรดานักปีนเขา จึง

ถือเป็นศาลเจา้หนึ่งที่ได้รับความเคารพอยา่งมากในหมู่

นักปีนเขา ซึ่งจะแวะเวียนกันมาทำความเคารพศาลเจ้า

แห่งน้ีทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขา  
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นอกจากนี้ท่านยังสามารถสัมผัสวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและเป็นอีกหนึงเอกลกัษณ์ของ

ญี่ปุ่นอย่างพิธีชงชาหรือที่เรียกว่า ซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาว

ญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นพิธีกรรมหยั่งรากลึกลงในศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

ชาวญี่ปุ่นมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจบุันได้อกีด้วย 

โดย พธิชีงชา เป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิต หัวใจสำคัญ

ของพิธีชงชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือดื่มชาเท่านั้น แต่อยู่ที่สุนทรียภาพในการลิ้มรสทั้งรูป รส กลิ่น 

เสียง และ จิตใจ ลองมาทำความรู้จกักับพิธีชงชาให้มากขึ้นรับรองได้เลยว่าหากท่านได้มีโอกาส

ได้เข้าร่วมพิธีชงชา ก็จะต้องหลงใหลกับวัฒนธรรมอันเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าดึงดูด

ใจผู้คนทั่วโลกอยา่งแน่นอน และพิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปดิ โอกาสให้ท่านได้มี

ส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ของทีร่ะลึกตามอัธยาศัย 

นำท่านเดินทางสู่ กระเชา้คาจคิาจภิเูขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 

เมตร เช่ือมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ

(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ

ด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ 

  

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

นำท่านสู่ หมูบ่า้นนำ้ใส โอชโินะฮคัไค หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าหมู่บ้านน้ำใส เป็น

หมู่บ้านเล็กๆ ที่ต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากุจิโกะกับทะเลสาบยามานากาโกะ หนึงในสถานที่ไม่

ควรพลาดเมื่อท่านมาเยือนจังหวัดยามานะชิ 

โอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) มีความหมายถึงบ่อน้ำ 8 บ่อ ซึ่งเกดิจากหิมะที่ตกทับถม

บนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายลงมาเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลแิละซึมลงใต้ดินเป็นเวลาหลายสิบปีจนเกิด

เป็นบ่อน้ำ ภาพของบอ่น้ำที่งดงามและมีภูเขาไฟฟูจิต้ังตระหง่านอยู่เบื้องหลังเป็นภาพที่ควรค่าแก่

การถา่ยเก็บไว้เป็นที่ระลึก บ่อน้ำแต่ละบ่อนั้นก็มีความงามและเสน่ห์แตกต่างกันไป ไม่วา่จะเป็น 

“บ่อเดกุจิ (Deguchi Pond)” “บ่อโซโคะนะชิ (Sokonashi Pond)” หรือบ่อทีใ่ห้โชคเร่ืองของ

ความรักอย่าง “บ่อโชชิ (Choshi Pond)” ก็ตาม 
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จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หบุเขาโอวาคดุาน(ิOwakudani) ต้ังอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัด

คานากาว่า ลองลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขาโอวาคุดานิ โดยไข่ดำนี้มาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติ ด้าน

นอกของเปลอืกไข่จะเป็นสีดำเน่ืองจากถูกแรก่ำมะถัน มีความเช่ือว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลกู จะมีอายุ

ยืนขึ้น 7 ปี หุบเขาโอวาคดุานิน้ันเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 

ที่แล้ว ปัจจบุันก็ยังคงเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและถา้กำมะถันหลงเหลืออยู่ ใน

วันที่อากาศดีท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิจากที่นี่ได้ด้วย    

  

เดินทางสู่ กรงุโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชินจกู ุยา่นช้อปปิ้ง ของกนิ ที่เที่ยว ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของ

ญี่ปุ่น อิสระเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

 
 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

 ทีพ่กั Prinec Tokyo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY4   ตลาดปลาสกึจิ ิ- ศาลเจา้เมจ ิ- วดัอาซากสุะ - ถนนนากามเิสะ - ชอ้ปปิง้อะ

เมโยโกะ - โอไดบะ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

รับยามเช้าด้วยการเดินชม ตลาดปลาสกึจิ ิตลาดที่เคยเป็นหน้าเป็นตาของโตเกียวสมัยก่อน 

สถานที่ที่คู่ควรต่อการไปเยือนแต่เช้าตรู่ ซึ่งคนรักอาหารทะเลต้องไปให้เห็นกับตา 

ตลาดขายส่งสึกิจิเคยเป็นตลาดปลาที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในโลกต้ังแต่ปี 1935 จนถึงปลายปี 

2018 ถนนในละแวกตลาดมีทุกอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นตลาดผักขนาดใหญ่ ร้านขายของชำไปจนถึง

ร้านขนมปัง สถานที่แห่งน้ีจึงคู่ควรกับฉายานามที่วา่ “ครัวแห่งโตเกียว” โซนตลาดในได้ย้ายไปอยู่
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โทโยสุซึ่งไม่ไกลนกั แต่ตลาดโจไก (โซนตลาดนอก) ยังคงเปิดให้บริการเช่นเดิม ระยะทาง

สามารถเดินจากกินซ่าไปได้โดยหันไปทางอ่าวโตเกียว 

ตรอกซอยอันวกวนก็ยังคงมีเสน่ห์เช่นเคยไม่เปลี่ยนแปลง สามารถเพลิดเพลินไปกับซาชิมิ

สดใหม่เป็นอาหารเช้าไดท้ี่ร้านอาหารละแวกนั้น และยังหาซื้อของฝากที่มีเอกลักษณไ์ม่ซ้ำใครได้

ด้วย ไม่วา่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากทะเล, มีดแล่ซาชิมแิละภาชนะถ้วยชามแฮนด์เมด เป็นต้น 

 

จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจา้เมจ ิ(Meiji Jingu) เป็นศาลเจ้าแบบชินโต ซึ่งมีความเช่ือว่า

จักรพรรดิเป็นประมุขของศาสนา สืบสายเลือดมาจากเทพ การสร้างศาลเจ้าก็เพ่ืออุทิศให้กับ

จักรพรรดิเมจิ (Emperor Meiji) และ พระราชินีโชเคง (Empress Shōken)  ที่ต้ังของศาลเจ้าฯ 

ต้ังอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ในย่านฮาราจุคุ แต่พระศพของจักรพรรดิไม่ได้อยู่ที่ศาลเจ้านี้ กลับอยู่

ที่เมืองเกียวโต ศาลเจ้าเมจิสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1915 ภายหลังที่จักรพรรดิเมจิ ได้เสียชีวิตลง การ

สร้างศาลเจ้าแห่งน้ีเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบ และ สร้างโดยนกัออกแบบช้ันนำ 

และ ช่างฝีมือ ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าเมจิ ด้วยการบริจาคต้นไม้

เพ่ือปลูกเป็นป่ารอบๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทัว่ญี่ปุ่นถึง 100,000 ต้น มากเพียงพอที่จะทำ

ให้เป็นป่ากลางเมือง บนพ้ืนที่ 170 เอเคอร์ (ประมาณ 430.1 ไร่) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มี

การโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกา มีผลทำให้ศาลเจ้าไดร้ับความเสียหาย 

หลังจากสงครามเสร็จส้ินจึงมีการสร้างขึ้นใหม่ และเสร็จในปี ค.ศ. 1958 ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้ที่

มีความสำคัญมากในประเทศญี่ปุ่น มักจะมีการจัดงานแต่งงานที่นี่อยู่บ่อยๆ ในวันปีใหม่จะมีชาว

ญี่ปุ่น และ นักท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งน้ีถึง 3 ล้านคน คนญี่ปุ่นจะไมน่ิยมการ 

Countdown หรือเฉลิมฉลอง แต่จะนิยมเข้าวัดหรือศาลเจ้าในช่วงวันสุดท้ายของปี หรือวันขึ้นปี

ใหม่ บุคคลสำคัญที่มาเยอืนศาลเจ้านี้ได้แก่ประธานาธิปดี George W. Bush, Hillary Clinton 

และรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมัน Guido Westerwelle 
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นำท่านเดินทางสู่ วดัเซนโซจิ หรือทีค่นไทยรู้จกักันในช่ือ วดัอาซากสุะ เป็นหนึ่งในวัดที่

เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหน่ึงของเมืองโตเกียว  โดยจะมีถนนนากามเิสะ ที่เป็นถนนยาว

เข้าสู่พ้ืนที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือ 

โคมสีแดงอันใหญ่ยักษ์ตรงประตูคามินาริมงจึงมีอีกช่ือเรียกว่า วัดโคมแดง ดว้ยนั่นเอง 

วัดอาซากุสะขึ้นช่ือว่าเก่าแก่มากที่สุดในเมืองโตเกยีว ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 

645 ตามตำนานเล่าวา่เมือ่ประมาณ ปี 628 สองพ่ีน้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปปั้นเจ้าแม่

กวนอิมได้ที่แม่น้ำสุมิดะ (Sumida River) และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แม่น้ำ

เท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ จึงได้มกีารสร้างวัดนี้ขึ้นเพ่ือเป็น

ที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจา้แม่กวนอิมที่ค้นพบ และกลายมาเป็นวดัที่ฮอตฮอตอันดับหน่ึงของเมือง

โตเกียวอย่างในปัจจบุันนี่เอง 

ท่านสามารถเดินเล่นซื้อของฝากและอาหารทานเลน่ที่ถนนนากามเิสะหรือย่านร้านค้านา

กามิเสะที่ทอดตัวยาว 250 เมตรนับต้ังแต่ประตูคามินาริไปจนถึงประตูโฮโซของวัดเซนโซจิ วัดที่

เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ที่นี่มีร้านขายของที่ระลกึ ร้านขายสินค้าดั้งเดิม และร้านขายอาหารวา่งราว 

90 ร้านต้ังเรียงรายเป็นทวิแถวบนทางเข้าวดัของอาซากุสะ 

  

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อะเมโยโกะ หรือ อะเมยะ โยโกโช  นั้นเป็นตลาดซึ่งเป็นตรอก

ยาวประมาณ 500 เมตร ต้ังอยู่ระหว่างสถานีรถไฟอุเอโนะ และ สถานีรถไฟโอคาชิมาชิ ภายใน

ตลาดอะเมโยโกะมีทั้งร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋าแฟช่ัน ร้าน

ขายเครื่องสำอาง ของใช้ ร้านอาหาร ขนม และร้านค้าอีกสารพัด รวมกันกว่า 400 รา้น เรียกได้ว่า

เป็นแหล่งรวมของถูกที่นักท่องเที่ยวต้องมาแวะช้อปปิ้งกันที่น่ีหลังรับประทานอาหารเสร็จ  

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ Odaiba แหล่งชอปปิ้งและความบันเทิงของโตเกียว ถ้าดู

จากแผนที่แล้ว Odaiba มสีภาพเป็นเกาะอยู่ที่อ่าวโตเกียว ในสมัยเอโดะ ค.ศ. 1603-1868 เกาะ 

Odaiba ไดถู้กสร้างขึ้นเพ่ือเป็นป้อมปราการ (คำว่า daiba แปลว่าปอ้มปราการ) ป้องกันการ

รุกรานของขา้ศึก ต่อมาอกี 100 กว่าปี เกาะ Odaiba ไดถู้กถมเพ่ิมเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 

ตึก สำนักงาน และ ท่าเรือ การถมทะเลในตอนน้ันถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในวงการก่อสร้างมาก ในปี   



PJ013-NRT โตเกียว ฟูจิ  ใบไม้เปล่ียนสีหวานเยน็ 14-18 ตุลาคม 5วนั3คืน XJ ราคา 34999 

 

ค.ศ.1990 มีโรงแรม และศูนย์การค้ามาเปดิที่ Odaiba และเริ่มมีส่ิงก่อสร้างใหม่ๆ เกิดขึ้นเช่นตึก 

Fuji TV Building, Telecom Center และ 

Tokyo Big Sight ตอนน้ี Odaiba เป็นเมืองใหม่

ของโตเกียว มีผังเมืองสวยงาม ตึกรูปทรงแปลก

ตา รถไม่เยอะเหมือนโตเกยีว ไม่วุ่นวาย 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

 ทีพ่กั Asia Hotel Narita  หรอืเทยีบเทา่ 

DAY5    โรงแรม - สนามบนินารติะ - กรงุเทพฯ 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ601 

>>>บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง<<< 

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา 

ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะค านึงถงึความ

ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
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หมายเหต ุ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นีเ้ปน็ทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น

รายการทวัร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทาง

บรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 15 วันกอ่นการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวี
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ซ่า  แต่หากทางนักทอ่งเที่ยวทุกท่านยินดีทีจ่ะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มนีักท่องเที่ยวร่วม

เดินทางยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวัติ อบุัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของ

สายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบรกิารของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราคา่บริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน 

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 

 

 

เอกสารสำหรบัยืน่วซีา่ญีปุ่น่ 

1. หนังสอืเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณา

นำมาแสดงด้วย) 

2. ใบคำร้องขอวีซ่า(ท่านสามารถพิมพม์าจากโฮมเพจสถานทตูญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)  1 ชดุ 

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สหีรือขาวดำ ที่มีพื้นหลงัเป็นสอี่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะตอ้งเปน็รูปถ่ายที่

ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดอืน พร้อมตดิรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ 

4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรณุากรอกโดยเลอืกตามวัตถุประสงตใ์นการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือ

เดินทาง)  1 ชุด 

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจรงิและสำเนา 1 ชดุ 

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
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a. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรอืข้าราชการ ให้แสดงหนังสอืรับรองการทำงานจากหน่วยงานท่ีสังกัด (ให้ระบุ

ตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อตัราเงินเดอืน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) 

b. ในกรณีที่ประกอบธรุกจิส่วนตัว ให้แสดงหนังสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรอืทะเบียนการค้าจากกระทรวง

พาณิชย ์

c. ในกรณีนักเรียนนกัศกึษาท่ีมีอายุตัง้แต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสอืรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา 

และหนังสอืรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผูอุ้ปการะ 

d. ในกรณีผู้อยูภ่ายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนงัสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือ

รับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผูอุ้ปการะ 

6. (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผูย้ื่นไม่มีอาชพี หรอืประกอบอาชพีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือ

รับรองการทำงาน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรอืทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสอือธิบายอาชีพและ

รายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชดุ 

7. ผู้ที่เดินทางเป็นครัง้แรก หากเคยเปลีย่นชื่อตัว-สกุล หรอืผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่

แล้ว ให้เตรยีมเอกสารแสดงการเปลีย่นชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับ

จริงและสำเนา 1 ชุด 

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยืน่คำร้อง หรือผูอุ้ปการะ) ฉบับจรงิและสำเนา(ทุกหน้า) 1 ชุด 

(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นทีเ่ป็นข้าราชการ หรือ

พนักงานบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึง่มีอตัราเงินเดอืน

ตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบไดจ้ากหนงัสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบญัชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึง

การยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย) 

9. กำหนดการเดินทาง  

10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนนิการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบตัิที่นี่ 

(https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่น

จะตอ้งเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง  

https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
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หากสนจองกรุณาตดิต่อ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

