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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก็ซ ์(XJ) 
สกัการะ พระใหญอ่ชุคิุ ไดบสุส ึพระพทุธรปูปางยนืทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่น่ 

ไฮไลท!์! ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ น า้ตกฟคุโุรดะ 1 ใน 3 น า้ตกทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของญีปุ่น่ 
ชม สะพานแขวนริวจนิ สะพานแขวนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในญี่ปุน่ 

ขอพรเทพเจา้ ณ ศาลเจา้โฮโดซัง ทีไ่ดร้างวลั The Michelin Green Guide 1 ดาว 
ขึ นกระเชา้ไฟฟา้ภเูขาโฮโด ชมววิเมอืงนาโกทาโระ และใบไมเ้ปลี่ยนสทีัว่ภูเขา 
ตื่นตาตืน่ใจ กบัการลอ่งเรอืนากาโทโระไลนค์ดุาริ ชมโขดหนิอิวาดาตาม ิ

ขึ นภูเขาไฟฟจูชิั น 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่น่ 
สะดดุตาไปกบั ใบไมเ้ปลี่ยนสี สดใส ณ อโุมงคเ์มเปิล้ หรอื โมมจิิ 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่น่ เรียนรูพ้ธิกีารชงชา 
ชอ้ปปิง้จใุจ ออิอนมอล ์สจึอิรุะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเชค็อนิ แลนดม์าร์คแหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มิต ิ

บฟุเฟต่ข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาติ 
มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวันละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเปน็เพียงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครั ง<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / Infant เดก็อายตุ่า้กวา่ 2 ป ี6,000 บาท/ทา่น 

ราคานี ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
 

ทีน่ั่งจา้นวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 
ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เกบ็เพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 

**คา่บรกิารเปน็คา่บรกิารทีต่อ้งชา้ระใหก้บัทาง VFS (ตัวแทนรบัแทนยืน่วีซา่ญีปุ่น่) 
วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว อากาศ ไฮไลท ์

13-17 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 พฤศจกิายน 2565  36,888.- 8,900.- 
 

 

23-24 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 

25-29 พฤศจกิายน 2565  36,888.- 8,900.- 
 

 

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2565 36,888.- 8,900.- 
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วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 
20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชั น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ … สายการบนิแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ้านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื อน ้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ - จังหวัดอิบาราก ิ- พระใหญ่อชุคิุ ไดบุสส ึ(ไม่รวมคา่เขา้ด้านในองคพ์ระ) 
– น ้าตกฟุคุโรดะ – สะพานแขวนริวจิน - อิออน มอลล์ สึจิอุระ 

  
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น น้าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส้าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื อสัตว์ 
พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

09.30 น. น้าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอิบาราก ิ(Ibaraki) ตั งอยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่น อิบา
รากิซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลที่
เกี่ยวกับดอกไม้ ที่มีให้ชมตลอดทั งปี นอกจากนี ยังเป็นเจังหวัดที่มีการผลิตนัตโตะ หรือ ถั่วเน่าญ่ีปุ่น มาก
ที่สุดในญีปุ่่นอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  

10.20 น. น้าท่านนมัสการ พระใหญ่อชุคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศ
ญ่ีปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค  (Guinness 
Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ท้าให้สามารถมองเห็นได้
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ตั งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว สามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ นไปยังจุดที่เป็นหอ
สังเกตการณ์ในระดับความสูงที่  85 เมตร ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถ
มองเห็น วิวในมุมด้านกว้างได้ ทั งหมด บนชั นนี จะมีกระจกที่เป็นช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน และ
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรูปด้านใน) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
15.00 น. เดินทางสู่ น ้าตกฟุคุโรดะ (Fukuroda Falls) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็น 1 ใน 3 น ้าตกที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของญ่ีปุ่น น ้าตกจะไหลผ่านหน้าผาหินยักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นชั นหินไล่ระดับลงมา 4 ชั น เป็น
น ้าตกขนาดความสูง 120 เมตร และกว้าง 73 เมตร เป็นภูเขาไฟในอดีตที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้
น ้ากว่า 15 ล้านปีก่อน เมื่อน ้าฝนตกลงมาและรวมตัวกัน กลายเป็นสายน ้าแห่งเดียวระหว่างภูเขา ในช่วง
ฤดูร้อน ภาพถ่ายของที่นี่จะเสมือนมีกรอบเป็นใบไม้พุ่มหนาสีเขียว ในช่วงฤดูหนาว น ้าบางส่วนจะแข็งตัว
คล้ายกับเป็นประติมากรรมแก้วที่ละเอียดอ่อน เข้าฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ใหม่และใบไม้เริ่มผลิบานอีกครั ง ก่อน
จะเปลี่ยนเป็นใบไม้สีส้มแดงในฤดูใบไม้ร่วง ความประทับใจในธรรมชาติและฤดูกาลของน ้าตกฟุคุโรดะ ใน
อดีตพระไซเกียว (พระภิกษุสงฆ์ชาวญ่ีปุ่นในยุคสมัยเฮอัน) ได้ยกย่องน ้าตกฟุคุโรดะ (Fukuroda Falls) ถ้า
หากไม่ลองมาสัมผัสให้ครบทั ง 4 ฤดู ก็คงจะไม่ได้ชื่นชมกับความงดงามอย่างแท้จริงท้าให้เกิดที่มาของ
ประโยคที่ว่า  Yodo-no-taki หมายถึง น ้าตกที่ต้องดู 4 ครั ง  

16.40 น. น้าท่านชม สะพานแขวนริวจิน (Ryujin Suspension Bridge) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็น
สะพานแขวนใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของญ่ีปุ่น ตัวสะพานมีความยาว 375 เมตร เป็นสะพานแขวนส้าหรับคน
เดินยาวที่สุดในเกาะฮอนชู ตั งอยู่เหนือเขื่อนริวจิน ในอุทยานโอคุคุจิ จ.อิบารากิ เป็นจุดชมวิวรอบทิศทาง
แบบพาโนรามา และมีทิวทัศน์สวยงามทั งสี่ฤดูกาล  

19.10 น. เดินทางสู่ อิออน มอลล์ สึจิอุระ (Aeon Narita Tsuchiura) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของย่านนี  มีร้านค้ามากมาย ร้านอาหาร ธนาคาร โรงภาพยนต์ ฟู๊ดคอร์ส 
รวมถึงซุปเปอร์มาเก็ตที่มีสินค้าทั งของสด ของแห้ง อาหารทะเล ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้
สอยตามอัธยาศัย 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก  Hotel Marroad Tsukuba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
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วันที่สาม จังหวัดไซตามะ - ศาลเจ้าโฮโดซงั – กระเช้าไฟฟา้ภเูขาโฮโด – ถนนอิวาดาตาม ิ- ล่องเรือนากาโทโระไลนค์ุ

ดาริ  - จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ 

   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
08.00 น. น้าท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติดโตเกียว มี

เมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่งรวมจุดช้อปปิ้งและ
สถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

10.30 น. เดินทางสู่ ศาลเจ้าโฮโดซัง (Hodosan Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 2,000 ปี ตั งอยู่ที่
ย่านนากาโทโระ จังหวัดไซตามะ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม มีต้นไม้ใหญ่โอบล้อมอยู่รอบด้าน จนได้รับ
รางวัล The Michelin Green Guide 1 ดาว ในปีค.ศ. 2011 มีอาคารหลักทั งหมด 3 แห่งด้วยกันคือ 
Honden และ Heiden 2 หลัง ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบญ่ีปุ่นโบราณ Gongen-zukuri นอกจากนี  ยังเป็น
จุดชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดไซตามะ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ขอพรในเรื่องความปลอดภัยเพื่อรับการปกป้องจากเทพเจ้า เสี่ยงเซียมซี และซื อเครื่องรางลวดลาย
สวยงามกลับไปได้อีกด้วย ใกล้กันน้าท่านขึ น กระเชา้ไฟฟา้ภเูขาโฮโด (Hodosan Ropeway) ไปยังด้านบน
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ของภูเขาเพื่อชมวิวมุมสูงของเมืองและเป็นอีกจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามทีเดียว กระเช้าลอย
ฟ้าจะออกเดินทางทุก 10 นาที ถ้าเดินขึ นเขาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ถ้านั่งกระเช้าจะใช้เวลาเพียง 5 
นาทีเท่านั น หากมีเวลามากพอ ด้านบนภูเขายังมี จุดท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น สวนสัตว์โฮโดซัง และศาลเจ้าโฮโด
ซังโอคุโนะมิยะ ที่อยู่ลึกเข้าไปบนเขาอีกด้วย  

 น้าท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนอิวาดาตามิ (Iwadatami Dori Shopping District) ถนนช้อปปิ้งในเมืองนากาโท
โระ เขตจิจิบุ จังหวัดไซตามะ ตั งอยู่ระหว่างสถานีนากาโทโระ และทางไปโขดหินอิวาดาตามิ ซึ่งเป็นย่าน
การค้ายอดนิยม ถนนเรียงรายไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย มีร้านอาหาร
ที่เน้นวัตถุดิบในท้องถิ่น และร้านขายของที่ระลึกมากมายที่ขึ นชื่อในท้องถิ่นของไซตามะ อิสระตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ถนนช้อปปิ้งอิวาดาตามิ ตามอัธยาศัย 
14.30 น. น้าท่าน  ล่องเรอืนากาโทโระไลนค์ดุาร ิ (Nagatoro Line Kudari) เป็นกิจกรรมยอดนิยมของเมืองนากาโท

โระ เป็นการนั่งเรือไม้ดั งเดิมแบบญี่ปุ่นลอ่งไปในแม่น ้าอาราคาว่า (Arakawa River) ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา
สองข้างทาง ไฮไลท์!!! ระหว่างทางจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามและได้เห็น  โขดหินอิวะดาทามิ โขดหิน
รูปทรงต่างๆทีเ่กดิขึ นโดยธรรมชาติ ในบางช่วงของการล่องเรือจะมีกระแสน ้าที่ค่อนข้างเชี่ยว คนพายชาว
ญ่ีปุ่นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการพายเรือผ่านล่องน ้าต่างๆไปด้วยความช้านาญ น้าท่าน ล่องเรือไม้นา
กาโทโระแบบคอร์ส B (ล่องตามกระแสน ้า) ส้าหรับคอร์สนี จะเรียกว่า เส้นทางโรแมนติก โดยล่องจากโขด
หินอิวาดาตามิ ไปถึงสะพานทาคาซาโกะ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 20 นาที 
ในบางช่วงอาจมีน ้ากระเซ็นขึ นมา แนะน้าว่าอาจจะเตรียมเสื อผ้าไปเปลี่ยนหรือผ้าเช็ดตัวไปด้วย บนเรือมี
เสื อชูชีพ ผ้ายางใสส้าหรับกางกันน ้ากระเซ็น และถูกควบคุมโดยฝีพายมืออาชีพ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
วิวสองข้างทางของวิวใบไม้สีเหลืองส้มแดงตัดกับสีน ้าเงินของแม่น ้า และโขดหินรูปร่างแปลกตาแต่งดงาม
ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
2.30 ชั่วโมง) น้าท่านเข้าสู่ที่พัก 

18.00 น.  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู   
ที่พัก  Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั นใหท้า่นได้ผอ่นคลายกบัการ แช่น ้าแรอ่อนเซน็ธรรมชาติ เชื่อว่าถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะทา้ใหผ้วิพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น 
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วันที่สี่   จุดชมวิวชั น 5 ภูเขาไฟฟูจิ  (ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ) – แวะชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล  - พิธีชงชาญี่ปุ่น -  

กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
09.00 น. เดินทางถึง ภู เขาไฟฟูจิ  (Mount Fuji) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) ที่มีความสูงเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบ
มาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่น ทั งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น้าท่านขึ นสูช่ั นที ่5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิไ์มข่ึ น ในกรณี
ที่อากาศไม่เอื ออ้านวย หรือ ทางขึ นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็น
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สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
และซื อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

11.00 น. แวะชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (Momiji Corridor or Momiji Kairo) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม ตั งอยู่ใกล้กับทะเลสาบคาวากูจิโกะ บริเวณ
ดังกล่าวจะถูกจัดเป็นงานเทศกาลชมใบเมเปิล้เปลีย่นส ีFuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ที่
ตลอดสองฝั่งข้างทางจะเรียงรายไปด้วยต้นเมเปิ้ลมากกว่า 60 ต้น ที่มีใบสีแดง สีเหลืองและสีส้มสลับไปมา
ทอดยาวกว่า 2 กิโลเมตร ส้าหรับใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่พื นหรือที่คลอง ท้าให้ทั งด้านบนและ
ด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ลหลากสีสัน ราวกับพุ่มอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ในยามค้่าคืนตั งแต่เวลา 16.30 -22.00 
น. จะมีการประดับไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวทาง ท้าให้อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
แห่งนี ไม่ว่าจะยามกลางวันหรือกลางคืนก็งดงามไม่แพ้กัน (**หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko 
Autumn Leaves Festival จะจัดขึ นในช่วงราวๆ ปลายเดือนตุลาคม ของทุกปี และส้าหรับปี 2022 ยังไม่
ประกาศออกมาอย่างแน่ชัด) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  
13.10 น. จากนั นสัมผัสวัฒนธรรมดั งเดิมของชาวญ่ีปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพธิีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั น มีขั นตอนมากมาย เริ่มตั งแต่การชงชา การรับชา และ
การดื่มชา ทุกขั นตอนนั นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี  ไม่ใช่แค่
รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี อีกด้วย และจากนั นให้ท่านได้อิสระ
เลือกซื อของที่ระลึกตามอัธยาศัย  
 เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู 
(Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลาง
เมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

16.00 น. น้าท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
ทั งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย 
กระเป๋า รองเท้า เสื อผ้า แบรนด์เนม เสื อผ้าแฟชั่นส้าหรับวัยรุ่น เครื่องส้าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาว
โซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร 
(1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากล้าโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยี
ระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมว
ยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี  ไม่ว่าจะเป็น 
แพนด้า, รองเท้าไนกี , น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถ
รับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
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ที่พัก Asia Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

   
วันที่ห้า  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว น้าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  
  (โดยรถบัสโรงแรม) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
สา้หรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทัวร ์7,900 บาท/ทา่น 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเปน็สายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่นั น*  
** ทั งนี หากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที่ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิัทจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศที่เปน็สายการบนิเครอืเดียวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจ้งพนกังานขายลว่งหนา้กอ่นทา้การซื อตั๋ว

ภายในประเทศทกุครั ง  เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ** 
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ใบจองทัวร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ้านวนผู้เดินทางทั งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จ้านวนห้องพักที่ใช้ทั งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชือ่ผู้เดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนังสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเนื อวัว  ไม่ทานเนื อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

(..............................................................) 
 
 
 

ล้าดับ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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