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รหัสโปรแกรม : 26886 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  
  

 
 
 

AD-NRT004-XJ 

 
 

 

 

 
 

วัน

ที่ 

โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ     

2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค  –  

โอวาคุดานิ (รถบัส) 

   FUJI SUN PLAZA 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนอุเอโนะ –  

ชินจูกุ 

   ASIA NARITA HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

4 แม่น ้าเมกุโระ - ชิบูย่า - เมืองซาวาระ - อิออนมอลล์    ASIA NARITA HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

5 สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ   -  

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมกีารสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม ** 
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20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

กับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

23:50 ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชยี เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600  

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสาร

ขึ้นเครื่อง ดงันั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

08:00ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศ

ญี่ ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธี

ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

จากนั้น เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ ได้ชื่อ

ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธ์ิและได้รับ

ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์

เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ซึ่งมักจะมีผู้คน

มากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริ

 สนามบินสุวรรณภูมิ                (-/-/-)  

  DAY1 

1 

 สนามบินาริตะ • วัดอาซากสุะ • หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะ ฮัคไค • โอวาคุดานิ (รถบสั)   (-/L/D) 

   DAY2 

22 

 

NRT

cccc

08.00+1 23.50 XJ600 

BKK 

เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 

BKK

ccccf

 
15.50 09.55 XJ601 

NRT 

เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 

เดินทางโดยสายการบิน 



 
  
  

 
 
 

AD-NRT004-XJ 

มงคลตลอดทั้งปี บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพ้ืนเมือง

ต่างๆมากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  เซ็ตเมนูญี่ปุ่น 

เดินทางสู่ โอชิโนะฮกัไกหรอืหมูบ่้านน า้ใส ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

เอาไว้ได้อย่างดีในหมู่บ้านมีบ่อน ้าใสที่เป็นน ้าที่ละลายมากจากหิมะบนภูเขาไฟฟูที่นี่มีความสวยงามในระดับที่ว่าได้รับ

การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปี

ค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิ

ทัศน์ทางน ้าที่งดงามร้อยอันดับในปีค.ศ. 1985 

อีกด้วย 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) 

ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า บอก

ได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลมาร์กที่ เรียกได้ว่า

นักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องมาลิ้มรสไข่ด า
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แห่งหุบเขาโอวาคุดานิกัน ซ่ึงไข่ด านี้มาจากน ้าพุร้อนธรรมชาติ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีด าเนื่องจากถูกแร่

ก ามะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ด า 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปี 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ บุฟเฟต์ขาปู   

ที่พัก FUJI SAN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญี่ปุ่นเช่ือกันว่าจะช่วยกระตุ้นการ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น** 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลก

แห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี.... น าท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศ

และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5”บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอ้ืออ านวยหรือชั้นสูงสุด

ในวันนั้นๆ)  

 ภูเขาไฟฟูจิ • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว • โตเกียว • สวนอุเอโนะ • ช้อปป้ิงชินจูก ุ  (B/L/D)  

  DAY 3 
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น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัย

พิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกต

กระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปป้ิงสินค้างานฝีมือญี่ ปุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์

เครื่องป้ันดินเผาและของฝากอีกมากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร เซ็ตเมนูญี่ปุ่น 

น าท่านเดินทางสู่ “สวนอุเอะโนะ”  สวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโตเกียว … เพลิดเพลินกับการชมพืชพันธุ์ไม้

ต่างๆทั้งไม้ดอกและไม้ประดับจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิง “ดอกซากุระ” ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของ

ประเทศญี่ปุ่นที่มีมากมายเต็มสองข้างทาง ภายในสวนและจะออกดอกเพียงปีละครั้งเท่านั้น (การบานของซากุระ 

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  
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น าท่านสู่  ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังใน

โตเกียว ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อป

ป้ิงสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟา้กล้องถ่ายรูป

ดิจิตอลนาฬิกาเครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอา

ใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์

เนมเสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่นเครื่องส าอางยี่ห้อ

ดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร บุฟเฟต่์ป้ิงย่าง 

ที่พัก ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ ‘’แม่น ้าเมกโุระ’’ เป็นหนึ่งในสถานที่ชมดอกซากุระยอดนิยมในโตเกียว ตั้งอยู่ในย่าน Nakameguro ซึ่งอยู่

ใกล้ชิ บูย่า ใจกลางกรุงโตเกียว 

ไฮไลท์ที่ดีที่สุดของดอกซากุระแม่น ้า

เมงุโระคือต้นซากุระกว่า 800 ต้นที่

เรียงรายเป็นระยะทางประมาณ 4 

กม. ตามแนวแม่น ้าซ่ึงแสดงทิวทศัน์

ที่งดงาม ในช่วงฤดูหลักของดอก

ซากุระ จะมีการจัดเทศกาลดอก

ซากุระข้ึนใกล้กับแม่น ้า และจะมีแผง

ขายอาหารและเครื่องดื่มมากมาย 

นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารมากมายริมแม่น ้า และบางร้านมีที่นั่งริมระเบียงที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับ

             แม่น ้าเมกุโระ • ชิบูย่า • เมืองซาวาระ • อิออนมอลล์      (B/L/D) 

   DAY 4 
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อาหารอร่อยพร้อมชมดอกซากุระ สามารถเพลิดเพลินกับดอกซากุระที่แม่น ้าเมกุโระได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 

เนื่องจากมีการประดับไฟดอกซากุระจนถึง 21.00 น. ตลอดฤดูกาล  

จากนั้นน าท่านสู่ ย่านชิบูย่า ศูนย์รวมเทรนด์ล่าสุด

ของญี่ปุ่นชิบูย่า ในกรุงโตเกียว คือ แหล่งรวมเทรนด์

และกระแสนิยมใหม่ๆ ในญี่ปุ่น เต็มไปด้วยแหล่งช้อป

ป้ิง ร้านอาหารที่ทันสมัย สถานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 

คลับ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีสถานที่

ต่างๆ ที่คนต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดี เช่น ห้าแยกชิบู

ย่าที่มีคนเดินสวนกันไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูย่าเซ็น

เตอร์ไก (Shibuya Center-gai) ถนนช้อปป้ิงแหล่งรวมตัวของวัยรุ่น และรูปป้ันฮาจิโกะ สุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่กลายเป็น

จุดนัดพบและสถานที่ที่หากใครมาเยือนชิบูย่าต้องแวะมาถ่ายรูป  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร บุฟเฟต่์ ชาบูชาบู 

น าท่านสู่ เมืองซาวาระ ถนนสายเมืองประวัติศาสตร์ซาวาระนี้มีแม่น ้าไหลผ่านอย่างสงบร่มรี่น ได้รับการคัดเลือกจาก

รัฐบาลให้เป็นอาคาร บ้านเรือน ร้านค้าและส่ิงปลูกสร้างที่ส าคัญ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิต ในสมัยเอะโดะ
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ได้เป็นอย่างดี เมืองซาวาระเป็นเมืองเล็ก ๆ ของนาริตะ ซ่ึงมีความเจริญอย่างย่ิงในสมัยเอะโดะ (ปี ค.ศ. 1603-

1867) เป็นศูนย์กลางการขนส่งส าหรับการจัดส่งข้าว เป็นทุน ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของซาวาระ และเป็นที่รู้จัก

กันว่าเป็น "ลิตเติ้ลเอะโดะ"  

น าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่

ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 

ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น 

MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES 

ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไป 

จากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ HUMAX CINEMA เปิดให้บริการ 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร เซ็ตเมนูญี่ปุ่น 

ที่พัก ASIA  NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหารเช้า แบบเซ็ตเบนโตะ  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

09:15 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ601 

14:25 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้มื  

****************** 
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อตัตราคา่บรกิาร 

 

    

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 
ที่นั่ง 

01 – 05 เมษายน 2566 43,900 5,900 30 

เป็นราคาโปรโมชั่นไมม่รีาคาเด็ก 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท 

ราคาทัวร์ไมร่วมตั่วเครือ่งบินลดจากราคาทัวร์ 18,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มัคคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท 

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