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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 

 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ 

ไฮไลท!์! สมัผสัความงามของดอกซากรุะ ณ สวนอเุอโนะ 

ไฮไลท!์! ชมงานประดบัไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากบัไฟ LED กวา่ 6 ลา้นดวง 

ชมภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

เรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชาแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ และพาชมหมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกุ ุ 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

21 - 25 มนีาคม 2566 28,888.- 8,900.- 
  

 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

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

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
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วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

20.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… 

สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรงุโตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – 

ถา่ยรปู โตเกยีวสกายทร ี รมิแมน่ า้สมุดิะ – จงัหวดัไซตามะ – ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ – 

จงัหวดัคานากาวะ – งานประดบัไฟซากะมโิกะ – จงัหวดัยามานาช ิ- ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 

2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดนิทางสู ่โตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 

ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) 

มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยูใ่จกลางเมอืง มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย 

เป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก จากนัน้นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ 

วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) วดัทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์

และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร 

ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 

ประกอบกบัภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร 

ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “Kaminari Mon หรอื 

ประตฟู้าค ารณ” บรเิวณทางเขา้สูต่วัวหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping 

Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเลน่ 

รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และขนมนานาชนดิ ทัง้ เมลอ่นปังในต านาน ดังโงะหนบึหนับ 

ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ัว่แดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯ 

ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ใกลก้ันพาทา่นเดนิไปถา่ยรปูคูก่บั 

หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก 

จัดเป็นแลนดม์ารก์อกีอยา่งหนึง่ของกรุงโตเกยีว บรเิวณรมิแมน่ ้าสมุดิะ 

เป็นหอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 

โดยหอน้ีมคีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว 

 



XJ077 BKK-NRT-BKK (Update 16 Mar 2023) 

ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร 

ทวิทศันข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ี

ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซากสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเ

มอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

อสิระเดนิชม ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) 

เป็นยา่นทีม่บีา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง 

และบรเิวณน้ียังเคยมโีกดังเก็บของอยูห่ลายแหง่ตัง้แตส่มัยกอ่น โดยค าวา่ Kura แปลวา่ โกดัง 

จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนครุะซคุรุ ิKurazukuri 

ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงน้ี 

ในสมัยกอ่นเน่ืองจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุ่งเรือ่งทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้บัโตเกี

ยวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แมค่า้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ 

บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบันก็ม ีจากนัน้ใหท้า่น 

อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลกูกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง 

ทีร่า้นคา้สว่นใหญจ่ะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน 

จงึเป็นทีม่าของชือ่ตรอกลกูกวาดหรอืตรอกขนมน่ันเอง นอกจากน้ียังมขีายคารนิโดะ (karinto) 

คุก้กีพ้ืน้เมอืงญีปุ่่ น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถัว่แดงและมันหวาน 

และยังมขีองเลก็ชิน้เลก็ๆและของฝากตา่งๆ 

 เดนิทางสูจั่งหวดั คานากาวะ (Kanagawa) ตัง้อยูต่ดิกับโตเกยีวในภมูภิาคคันโต มโียโกฮามา่ 

เป็นเมอืงหลัก มเีมอืงน่าเทีย่วอยา่งคามาครุะ, โยโกสกุะและฮาโกเน่ 

คานางาวะรวมไวท้ัง้ความเจรญิทางวัตถ ุความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาต ิความเชือ่ 

และวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน คานากาวะจงึเป็นจังหวดัทีเ่หมาะแกก่ารเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเป็นทีส่ดุ 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

 จากนัน้น าทา่นชม งานประดบัไฟซากะมโิกะ (Sagamiko Illumination) 

เป็นหนึง่ในการแสดงแสงสฤีดหูนาวทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น โดยใชไ้ฟ LED หลากสสีนัประมาณ 6 

ลา้นดวงและนับเป็นหนึง่ในสามการแสดงแสงสฤีดหูนาวทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของภมูภิาคคันโต 

โดยในแตล่ะปีก็จะมธีมีการแสดงแตกตา่งกันออกไป โดยปีทีแ่ลว้ 2021-2022 เป็นธมีเซเลอรม์นู 

ส าหรับปีน้ีรอการประกาศอยา่งเป็ทางการอกีครัง้นงึ อสิระใหท้า่นเดนิชมงานประดบัไฟ 

พรอ้มถา่ยภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย  

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

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

พกัที ่  โรงแรม YUKARI NO MORI YAMANAKAKO หรอืระดบัเดยีวกนั 
หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ 
จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่าม จดุชมววิช ัน้ 5 ภเูขาไฟฟูจ ิ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – พธิชีงชาญีปุ่่ น – โอชโินะฮคัไค –  

กรงุโตเกยีว - ยา่นโอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้– เมอืงนารติะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. เดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 

ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร 

ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว 

และยังถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น 

ทัง้ยังเป็นจุดมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 

ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) 

ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิ

ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิ

ระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันกค็อื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย 
เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ี
รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว 
ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย 
และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค 
ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิ
ทีเ่ป็นแหลง่น ้าตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิ
หรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุม่น ้าผดุโอชโินะฮัคไค 
เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้นกส็มัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์
และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยูท่กุมมุ 
โดยในบอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยอยา่งสบายอารมณ์  
แตข่อบอกเลยวา่น ้าแตล่ะบอ่นัน้เย็นจับใจจนแอบสงัสยัวา่นอ้งปลาไมห่นาวสะทา้นกันบา้งหรอื 
เพราะอณุหภมูใินน ้าเฉลีย่อยูท่ี ่10-12 
องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผดุจากธรรมชาตใิหต้กัดืม่ตามอธัยาศัย และทีส่ าคัญ 
หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 

เดนิทางกลับกรุงโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บันเทงิตา่งๆ 
ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 
นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ 
แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว 
พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ 
จุดเดน่ของหา้งน้ีกค็อื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง 
อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
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ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ ASIA NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงนารติะ - วดันารติะซนั - ถนนปลาไหล โอโมเตะซงัโดะ นารติะ – กรงุโตเกยีว -  

สวนอเุอโนะ - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นสู ่วดันารติะซนั (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเกา่แก ่
ตัง้อยูท่ีเ่มอืงนารติะ จงัหวดัชบิะ ทีว่ดัแหง่น้ีมรูีปเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอ 
ทีม่ชี ือ่เรยีกขานกันมาตัง้แตส่มัยโบราณวา่ "นารติะฟโุด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน 
ถอืเป็นหนึง่ในศาสนสถานส าคญัทีเ่ป็นศนูยก์ลางความศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอ 
ชาวญีปุ่่ นและนักทอ่งเทีย่วนยิมมาไหวข้อพรเรือ่งการงาน การเดนิทางปลอดภัย และโชคลาภ 
บรเิวณถนนเขา้สูว่ัด เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่วา่ โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Naritasan Omotesando) 
หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ 
รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ 
และทีถ่นนแหง่น้ีจะมรีา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขึน้ชือ่ และมกีารแร่ปลาโชวส์ดๆ หนา้รา้นอกีดว้ย 
ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 
เดนิทางสูก่รงุโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนอเุอโนะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
เรยีกไดว้า่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว ภายในมทีัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ สวนสตัว ์
และทีส่ าคญัมตีน้ซากรุะอยูท่ัง้สองขา้งทางเรยีงรายยาวไปตามทางเดนิภายในสวน 
จงึท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืทีเ่รยีกกันวา่ 
เทศกาลงานฮานาม ิท าใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึวัฒนธรรมของญีปุ่่ นแบบจรงิจังอกีดว้ย 
น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล 
นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม 
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เสือ้ผา้แฟชัน่สาหรับวัยรุ่น เครือ่งสาอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น่ันก็คอื แมวยักษ์ 
3 มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) 
เสยีงทีอ่อกจากลาโพงคณุภาพเกรดด ีความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู 
ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยูเ่หนือกรุงโตเกยีว 
นอกจากแมวยกัษ์แลว้ ทา่นยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถ่กูครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 
มติผิา่นจอแอลอดีน้ีี ไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO 
แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Hotel Welco Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

15.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

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