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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
ขึน้ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

ลอ่งเรอืโจรสลดั พาชมิ ไขด่ า ณ หบุเขาโอวาคุดาน ิ

ไฮไลท!์! ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมโิยโกะ 

เยอืนหมูบ่า้นจ าลองเกษตรกรรม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ 

ขอพร ณ วดันารติะ ซนั พรอ้มเดนิเลน่ ณ  ถนนปลาไหล 

ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-05 มถินุายน 2566 33,888.- 7,900.-   

02-06 มถินุายน 2566 33,888.- 7,900.-   

03-07 มถินุายน 2566 33,888.- 7,900.- 
 

 

04-08 มถินุายน 2566 33,888.- 7,900.- 
 

 

05-09 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

06-10 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

07-11 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

09-13 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

10-14 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

11-15 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

12-16 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

13-17 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

14-18 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

15-19 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

16-20 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

17-21 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
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18-22 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

19-23 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

20-24 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

21-25 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

22-26 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

23-27 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

24-28 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

25-29 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

26-30 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

27 มถินุายน – 01 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

28 มถินุายน – 02 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

29 มถินุายน – 03 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

30 มถินุายน – 04 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

01 - 05 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

02 - 06 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

03 - 07 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

04 - 08 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

05 - 09 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

06 - 10 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

07 - 11 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

08 - 12 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

09 - 13 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

10 - 14 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

11 - 15 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

12 - 16 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

13 - 17 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
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14 - 18 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

15 - 19 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

16 - 20 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

17 - 21 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

18 - 22 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

19 - 23 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

20 - 24 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

21 - 25 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

22 - 26 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

23 - 27 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

24 - 28 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

25 - 29 กรกฏาคม 2566 33,888.- 7,900.-   

26 - 30 กรกฏาคม 2566 33,888.- 7,900.-   

27 - 31 กรกฏาคม 2566 33,888.- 7,900.-   

28 กรกฏาคม – 01 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.-   

29 กรกฏาคม – 02 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

30 กรกฏาคม – 03 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

31 กรกฏาคม – 04 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

01 – 05 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

02 – 06 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

03 – 07 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

04 – 08 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

05 – 09 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

06 – 10 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

07 – 11 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   
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08 – 12 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.-   

09 – 13 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.-   

10 – 14 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.-   

11 – 15 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.-   

12 – 16 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.-   

13 – 17 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

14 – 18 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

15 – 19 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

16 – 20 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

17 – 21 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

18 – 22 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

19 – 23 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

20 – 24 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

21 – 25 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

22 – 26 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

23 – 27 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

24 – 28 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

25 – 29 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

26 – 30 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-  
 

27 – 31 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

28 สงิหาคม – 01กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

29 สงิหาคม – 02กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

30 สงิหาคม – 03กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

31 สงิหาคม – 04กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

01 – 05 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   
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02 – 06 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

03 – 07 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

04 – 08 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

05 – 09 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

06 – 10 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

07 – 11 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

08 – 12 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

09 – 13 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

10 – 14 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

11 – 15 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

12 – 16 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

13 – 17 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

14 – 18 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

15 – 19 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

16 – 20 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

17 – 21 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

18 – 22 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

19 – 23 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

20 – 24 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

21 – 25 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

22 – 26 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

23 – 27 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

24 – 28 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

25 – 29 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   

26 – 30 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-   
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*Obon (โอบง้) คอื เทศกาลเซ่นไหวด้วงวญิญาณบรรพบุรุษของชาวญีปุ่่ น เป็นวนัหยุดยาว ชาวญีปุ่่ นนยิมเทีย่วในชว่งนี ้รถตดิ หอ้งพกัแน่นท าใหร้าคาสูงกวา่ปกต ิ

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - ฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิ ไขด่ า 

ณ หุบเขาโอวาคุดาน ิ– จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + 

ขาปยูกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านเดนิทางสู ่ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมอืงหนึง่ในอ าเภออาชกิะราชโิมะ จงัหวดัคานากา

วะ ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวนัออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว โดยสามารถ

เดนิทางไปชมภูเขาไฟฟูจจิากโตเกยีวและกลับไดภ้ายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน ้าพุรอ้น 

พิพิธภัณฑ์ และกจิกรรมนันทนาการอื่น ๆ แลว้ ฮาโกเนะยังไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณี

แห่งชาตญิี่ปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่ น (Japanese Geoparks Network)  (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง)  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise or Pirate Ship) ณ ทะเลสาบ

อาช ิใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ีใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนียภาพสองขา้งทาง รวมถงึ

ววิภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย  

 เดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20-30 นาท)ี คอื หุบเขา

ภูเขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาคาม ิในช่วงทีภู่เขาไฟฮาโกเนะระเบดิครัง้สุดทา้ยเมือ่ประมาณ 

3,000 ปีก่อน ดังนัน้ ท าใหบ้รเิวณน้ีมแีร่ก ามะถันหรือซัลเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่ า 

(Kuro-Tamago) ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่น้ี ว่ากันวา่กนิไขด่ าหนึง่ฟอง จะ

อายยุนืขึน้ไปอกีเจ็ดปี  

 เดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ทีม่คีวามสงูเหนือ

จากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาติ

ไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุง่หมายของ

นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ

สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย

อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากุจ ิ(ตาม

ฤดูกาล) – พธิชีงชาญีปุ่่ น - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – ถา่ยรูป 

โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ - ชนิจกู ุ- ยา่นโอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงนารติะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) สวนดอกไม ้

ขนาดใหญใ่กลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟจูมิพีืน้ทีถ่งึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 

87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุท์ีป่ลูกไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี ภายในสวนยังมี

ดอกไมท้ีถ่กูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของดอกไมใ้นร่มไดแ้มใ้นวันทีฝ่นตก 

ไฮไลท!์!! น ้าตกเมยีวจนิ น ้าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมกีังหันและมุม

ถ่ายรูปมากมาย ส าหรับที่น่ีท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี โดยทางสวนมีตารางบอก

ชว่งเวลาบานของดอกไมช้นดิตา่งๆ ดังน้ี  

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  

 ปลายเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี, แคลฟิอรเ์นียป๊อปป้ี  

 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวัน 

 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกันยายน : ดอกบานชืน่ ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 
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เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากจุ ิFuji Kawaguchiko Herb Festival จัดขึน้ที่

รมิทะเลสาบคาวากจุใินชว่งตน้ฤดรูอ้น ซึง่นอกจากจะจัดขึน้เพือ่ตอ้นรับฤดชูมดอกลาเวนเดอรแ์ลว้ ยัง

จะไดเ้พลดิเพลนิไปกับความงามของดอกไมอ้กีหลากชนดิ เชน่ ดอกคาโมมายลแ์ละสมนุไพรมากมาย 

โดยสถานที่จัดงานหลักคือ สวนสาธารณะยากซิาค ิ(Yagizaki Park) สวนยอดนิยมที่ดงึดูด

นักท่องเทีย่วมากมายดว้ยลาเวนเดอรซ์อฟครีมและชาสมุนไพร  และสวนสาธารณะโออชิ ิ(Oishi 

Park) ทีม่ภีาพภเูขาฟจูซิ ึง่เป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากจุติัดกันกับภาพทุง่ดอกลาเวนเดอรอ์ยา่ง

สวยสดงดงาม อสิระใหท้า่นไดว้ิง่เลน่ทา่มกลางทุ่งดอกลาเวนเดอรส์มีว่งสดใส สัมผัสกลิน่หอมสดชืน่ 

และเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงาม พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอร์

จะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่งวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์มม่ ี

แลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)   

  

  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 10 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี

ชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) จากนัน้ นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า 

ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความ

เคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” 

บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และ

ขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถา่ยรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีสู่ง

ที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น ้าสุมิดะ เป็นหอส่ง

สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอน้ีมี
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ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 

600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ 

หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นช้

อปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั ้ง

เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สาหรับวัยรุ่น เครือ่งสาอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่อง

ชาวโซเชีย่ล น่ันก็คอื แมวยักษ์ 3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 

ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากลาโพงคณุภาพเกรดด ีความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอื

เป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ใหภ้าพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือ

กรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถู่กครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติิ

ผ่านจอแอลอดีน้ีี ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ 

หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 

 เดนิทางสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม

ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีส่ ี ่  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ***ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร*** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• ยา่นฮาราจกู ุ(Harajuku) ทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่น

ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด (Ometosando) รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ 

เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจุใจ  

• ชบิูย่า (Shibuya) ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอีกแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น

ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ

ชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 

• อเุอโนะ (Ueno) แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุมันสท์ัง้ ตกึมว่ง Takeya ตกึขวัญใจคนไทยทีห่ากไดห้ลงเขา้ไป

อยู่ไดเ้ป็นวันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ที่มีส ินคา้หลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช ้

เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ นและของน าเขา้ ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถูกกวา่ในหา้ง

อกีดว้ย 
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แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้ง

ขึน้ในปี 940  

• ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสนิคา้งาน

ฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ  

• ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

เน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัยสไตลญ์ี่ปุ่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากน้ียังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 

arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

หา้มพลาด สวนสนุกระดบัโลก  (**ราคาไมร่วมคา่เขา้ 2,900 บาท/ทา่น) 

• โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ 

ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดบั 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นู

วอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที่

สนุกสนาน  

1. World Bazaar 

2. Tomorrowland 

3. Toontown 

4. Fantasyland 

5. Critter Country 

6. Westernland 

7. Adventureland หรือ 

• โตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) ไดแ้รงบันดาลใจมาจากเทพนยิายและต านานแหง่ทอ้ง

ทะเล ทีผ่สมผสานทัง้ความโรแมนตกิและความตืน่เตน้ทา้ทาย มแีนวคดิหลักๆ เกีย่วกับน ้า เชน่ เมอืง

เวนีส ล าธารน ้า ทะเล เรอืไททานกิ ถ ้าใตน้ ้าในปลอ่งภเูขาไฟ เมอืงในป่าดบิชืน้แถบอเมรกิากลาง 

เงอืกและเมอืงบาดาล เป็นตน้ ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมีหลกั เชน่กนั 

1. Lost river delta 
2. Arabian Coast 
3. Mermaid Lagoon 
4. Mysterious Island 
5. American Waterfront 
6. Port Discovery 
7. Mediterranean Harbor 
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***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั***  

 

ทีพ่กั Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

   

 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์…โปรดสอบถาม…บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 
 

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

