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รหัสโปรแกรม : 27343 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 TOKYO FUJI IBARAKI 
FREEDAY 5DAYS 4NIGHTS BY XJ 
**ซปุตาร ์Flower กลบับ่าย ใครๆกช็อบ** 

กำหนดการเดนิทางเดอืน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XJ076 BKK-NRT-BKK (Update 04 Apr 23) 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

กระเชา้คาช ิคาช ิชมววิพาโนรามา 1,075 เมตร โดยรอบของภเูขาไฟฟูจแิละทะเลสาบคาวากจุ ิ
หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค แหลง่นํา้บรสิทุธ ิจ์ากภเูขาไฟฟูจ ิทีเ่ป็นแหลง่นํา้ตามธรรมชาต ิ

ไฮไลท!์! ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมโิยโกะ 
 สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิพรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ตลาดปลาโออาไร 

เรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชาแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ และ ชมภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 
ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

**อสิระ ฟรเีดย ์1 วนัเต็ม จะชอ้ป จะชมิ หรอืจะชวิในสวนสนุกระดบัโลก** 
บฟุเฟ่ตข์าป ูและ อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ(Onsen) 

มนีํา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

27 – 31 พฤษภาคม 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

29 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

05 - 09 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

06 - 10 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

07 - 11 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

08 - 12 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

10 - 14 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

11 - 15 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

12 - 16 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

13 - 17 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 



XJ076 BKK-NRT-BKK (Update 04 Apr 23) 

 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตํุา่กวา่ 2 ปี 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
สําหรบัลู  

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้  (JOINLAND)  

ราคาทวัร ์26,888.- บาท/ทา่น (จํานวนจํากดั) 

14 - 18 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

15 - 19 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

16 - 20 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

17 - 21 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

18 - 22 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

19 - 23 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

20 - 24 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

21 - 25 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

22 - 26 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

23 - 27 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

24 - 28 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

25 - 29 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

26 - 30 มถินุายน 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

27 มถินุายน - 01 กรกฎาคม 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

28 มถินุายน - 02 กรกฎาคม 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

29 มถินุายน - 03 กรกฎาคม 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

30 มถินุายน - 04 กรกฎาคม 2566 35,888.- 9,800.- 
 

 

01 - 05 กรกฎาคม 2566 35,888.- 9,800.- 
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วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ –  

– โอชโินะฮคัไค – เมอืงยามานาช ิ– ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

02.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

05.05 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ602 

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 

(ขอ้มลูเพิม่เตมิ : กอ่นเครือ่งบนิลงจอด 2 ช ัว่โมงจะมเีสรฟิอาหารบนเครือ่งดะ่) 
13.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนัเป็นเบนโตะบนบสัเพือ่ความรวดเร็วในการเดนิทาง (1) 
 ขออนุญาตปรบัเปลีย่นทีเ่ทีย่ว จากลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาช ิเป็น น ัง่กระเชา้คาช ิคาช ิแทน

ในวนัถดัไป เนือ่งจากไฟทบ์นิทีม่กีารปรบัเปลีย่นจะทําใหน้ ัง่รถมาลอ่งเรอืไมท่นัเวลาทําการ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.40 ชั่วโมง) ใหท้่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจ ิทีเ่ป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติ

ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุม่น ้าผดุโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรก

ทีย่่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็น

อยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลย

ว่าน ้าแต่ละบ่อนัน้เย็นจับใจจนแอบสังสัยว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอุณหภูมใินน ้า

เฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย 

และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 15 นาท)ี 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

 

พกัที ่  โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรอืระดบัเดยีวกนั 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะทําให้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่อง จดุชมววิช ัน้ 5 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - กระเชา้คาช ิคาช ิ- การเรยีนพธิชีงชา

ญีปุ่่ น – สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากุจ ิ

(ตามฤดกูาล) – กรงุโตเกยีว – ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ – เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่คีวามสูงเหนือจาก
ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้
มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําทา่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทเีป็นจุดชมววิฟจูทิี่  
สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง พเิศษ!!! นําทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้า คาช ิ
คาช ิ(Kachi Kachi Ropeway) กระเชา้ที่จะพาไปบนยอด
เขา Mitsutoge เพือ่ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะ
จากมุมสงูเปิดใหบ้รกิารทกุวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิาร
ชั่วคราวเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ เชน่ สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย) 
ชมววิแบบพาโนรามาทีม่คีวามสูง 1,075 เมตร ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิ
ได ้และในวันทีอ่ากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขา
แอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอาราคาวะ) 

  จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชง
ชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้
ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิด
โอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 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

ถา่ยรูปมากมาย ส าหรับทีน่ี่ทา่นสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี โดยทางสวนมตีารางบอก 
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 ชว่งเวลาบานของดอกไมช้นดิตา่งๆ ดงันี ้ 

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  

 ปลายเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี, แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี  

 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวนั 

 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน : ดอกบานชืน่ ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 

 **กรณีดอกไมห้มดกอ่นฤดกูาล ขออนุญาตปรบัเปลีย่นโปรแกรมเป็นวดัอาซากสุะแทน** 

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากจุ ิFuji Kawaguchiko Herb Festival จัดขึน้ทีร่มิ
ทะเลสาบคาวากจุใินชว่งตน้ฤดูรอ้น ซึง่นอกจากจะจัดขึน้เพือ่ตอ้นรับฤดชูมดอกลาเวนเดอรแ์ลว้ ยังจะได ้
เพลดิเพลนิไปกับความงามของดอกไมอ้กีหลากชนิด เช่น ดอกคาโมมายลแ์ละสมุนไพรมากมาย โดย
สถานทีจ่ัดงานหลักคอื สวนสาธารณะยากซิาค ิ(Yagizaki Park) สวนยอดนยิมทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่ว
มากมายดว้ยลาเวนเดอรซ์อฟครีมและชาสมุนไพร  และสวนสาธารณะโออชิ ิ(Oishi Park) ทีม่ภีาพ
ภูเขาฟูจซิ ึง่เป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากุจติัดกันกับภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์อย่างสวยสดงดงาม 
อสิระใหท้่านไดว้ิง่เล่นท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอรส์มี่วงสดใส สัมผัสกลิน่หอมสดชืน่ และเพลดิเพลนิ
กับทวิทัศน์อันงดงาม พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัน้ 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่งวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบั
โปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้) 

จากนัน้เดนิทางสู ่กรุงโตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของ
ประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) 
มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยูใ่จกลางเมอืง มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย เป็น

จุดหมายปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก จุดหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่วทีเ่สาะ
แสวงหาเมอืงเล็กๆทีม่กีลิน่อายความยอ้นยคุ 

น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณ
ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของ
ญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุด
เช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอ
มคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคุณภาพเกรดด ี ความ
ละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิ
เลน่ไปมาอยูเ่หนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ทา่นยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถ่กูครเีอท
ใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีน้ีี ไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จาน
บนิ UFO แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น  ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย  
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ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมเมอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง) 
คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ ASIA NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม   เมอืงนารติะ – จงัหวดัอบิาราก ิ– ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ– เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ –  

ตลาดปลาโออาไร – กรงุโตเกยีว – ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้– เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่
ในภูมภิาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศญีปุ่่ น อบิารากซิึง่อยู่ไม่ห่างจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานที่
ท่องเทีย่วอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลทีเ่กีย่วกับดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากน้ี
ยังเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถั่วเน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เดนิทางสู ่ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน 

ตัง้อยูบ่นเนนิเขาหันหนา้สูม่หาสมทุรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสาโทรอิขินาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงในภมูภิาคคนั

โต ถูกเลือกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดรั้บความเชือ่ถือมาอย่างยาวนานใน

ฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสขุภายในครอบครัว น าท่านรับ

พลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ (Kamiiso no Torii) โทรอิสิเีทาที่นิ่งสงบ บนโขดหนิ

ท่ามกลางฟองคลืน่สขีาวทีส่าดกระเซ็น ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้โอนามุจโินะมโิคโตะ และ 

เทพเจา้สคุุนะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทัง้ยังเป็นจุดถ่ายรูปพระ

อาทติยข์ึน้ทีม่ชี ือ่เสยีง มนัีกท่องเทีย่วมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาดสอ่ง

ขึน้สูข่อบฟ้า 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาโออาไร 

ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) ท่านสามารถอิม่อร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่สง่ตรงมาจากท่าเรอื

ประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอือาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากน้ียังมอีาหารทะเลตากแหง้ที่

ท าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็นของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิง
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ยา่ง เพลดิเพลนิกบัหลากหลายเมนู ปลาสดๆ เชน่ ปลาอังโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล 

หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึยา่งเนย และกุง้ เป็นตน้ 

จากนัน้เดนิทางสู ่กรงุโตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

เพื่อน าท่านสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิ

ตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้ง

หนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่

มาก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ***ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร*** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง 

แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (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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แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก ่ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้ง

ขึน้ในปี 940  

• ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จากสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เชน่ 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 สามารถสอบถามกบัทางบรษิทัไดเ้ลยคะ่) 

• โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกที่

มีนักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ลา้นคนต่อ ซึง่มากที่สุดใน

ประเทศญี่ปุ่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดย

บรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์ูนวอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 

1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินีย์แลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งขึน้นอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดย

ตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดทีส่นุกสนาน  

▪ World Bazaar 

▪ Tomorrowland 

▪ Toontown 

▪ Fantasyland 

▪ Critter Country 

▪ Westernland 

▪ 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 
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั***  

ทีพ่กั  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

10.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ (โดยรถบสัโรงแรม) 

14.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ603 

19.35 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

***************** 

**อพัเดทลา่สดุ (27/03/2566) จากทางสายการบนิ กรณกีระเป๋าแตกหักหรอืช ารดุเนือ่งจาก

ทางสายการบนิหรอืใดๆก็ตาม ทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบในทกุกรณ ีซึง่ประกนัการ

เดนิทางทีท่างบรษัิทท าใหจ้ะไมร่วมคา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  

หากผูเ้ดนิทางสนใจซือ้เพิม่เตมิ สามารถสอบถามราคากบัทางเซลลไ์ดเ้ลยคะ่** 
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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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