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TOKYOFUJI KAWAGOE 5D3N 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 
ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 
ลอ่งเรอืโจรสลดัพาชมิไขด่าํณหบุเขาโอวาคดุาน ิ

ไฮไลท!์! สะดดุตาไปกบัใบไมเ้ปลีย่นสสีดใส ณ อโุมงคเ์มเป้ิล หรอื โมมจิ ิ
สมัผสัความสวยงามทุง่หญา้สขีาวสทีอง ณ ทุง่หญา้ซูซูกแิหง่เซนโกคฮุาระ 

เยอืนหมูบ่า้นนํา้ใส หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 
สกัการะส ิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ํา้สมุดิะ 
ขอพร ณ วดันารติะซนั พรอ้มเดนิเลน่ ณ  ถนนปลาไหล  ยอ้นยคุไปกบัหมูบ่า้นเอโดะจิว๋ 

ณคาวาโกเอะ  ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ
บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ

มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

กรณีทีญ่ ีปุ่่ นใหเ้ขา้ประเทศไมเ่กนิกรุป๊ละ 15 ทา่น 
ทกุพเีรยีดจา่ยเพิม่ทา่นละ 2,000 บาท  



XJ017NRT-NRTOCT-NOV (Update 19/05/11) 
**เง ือ่นไขนีเ้ป็นไปจนกวา่นโยบายเขา้ประเทศญีปุ่่ นจะมกีารปรบัเปลีย่น** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-05 ตลุาคม 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

03-07 ตลุาคม 2565 33,888.- 8,900.- 
 

 

04-08 ตลุาคม 2565 33,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

06-10 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

07-11 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

08-12 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

09-13 ตลุาคม 2565 33,888.- 8,900.- 
 

 

10-14 ตลุาคม 2565 35,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 ตลุาคม 2565 33,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 ตลุาคม 2565**วนัคลา้ยวนัสวรรคตร.9 35,888.- 8,900.- 
 

 

13-17 ตลุาคม 2565 33,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

16-20 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 ตลุาคม 2565 33,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 ตลุาคม 2565 33,888.- 8,900.- 
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21-25 ตลุาคม 2565**วนัปิยมหาราช 35,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 ตลุาคม 2565 35,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 ตลุาคม 2565 34,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 ตลุาคม 2565 34,888.- 8,900.- 
 

 

25-29 ตลุาคม 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2565**HOT PRICE 29,888.- 8,900.- 
 

 

30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

01-05 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

03-07 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

04-08 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 พฤศจกิายน 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

06-10 พฤศจกิายน 2565 32,888.- 8,900.- 
 

 

07-11 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

08-12 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

09-13 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

10-14 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

13-17 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯประเทศไทย 
20.30 น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร์ …สายการบนิ แอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - ฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิไขด่าํณ

หบุเขาโอวาคดุาน–ิทุง่หญา้ซูซูกแิหง่เซนโกคฮุาระ- ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์
08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติ นารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

16-20 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 พฤศจกิายน 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

21-25 พฤศจกิายน 2565**HOT PRICE 29,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 พฤศจกิายน 2565 30,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 พฤศจกิายน 2565 30,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 พฤศจกิายน 2565 30,888.- 8,900.- 
 

 

25-29 พฤศจกิายน 2565 30,888.- 8,900.- 
 

 

26-30 พฤศจกิายน 2565 30,888.- 8,900.- 
 

 

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม2565 30,888.- 8,900.- 
 

 

28 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

29 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม2565 31,888.- 8,900.- 
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เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
นําทา่นเดนิทางสู ่ฮาโกเนะ (Hakone)เป็นเมอืงหนึง่ในอําเภออาชิกะราชโิมะจงัหวดัคานา กาวะ 
ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว โดยสามารถ
เดนิทางไปชมภเูขาไฟฟจูจิากโตเกยีวและกลับไดภ้ายในระยะเวลาหนึง่วัน และนอกจากน้ําพรุอ้น 
พพิธิภณัฑ ์และกจิกรรมนันทนาการอืน่ ๆ แลว้ ฮาโกเนะยงัไดรั้บการกําหนดใหเ้ป็นอทุยานธรณี
แหง่ชาตญิีปุ่่ นโดยเครอืขา่ยอทุยานธรณีประเทศญีปุ่่ น ( Japanese Geoparks Network)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ2.30-3 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืโจรสลดั ( Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาช ิใชเ้วลา
ประมาณ 10-15 นาท ีใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนยีภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟู
จอิกีดว้ย 
เดนิทางสูห่บุเขาโอวาคดุาน ิ(Owakudani) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ20-30 นาท)ีคอืหบุเขาภเูขา
ไฟทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาคาม ิในชว่งทีภ่เูขาไฟฮาโกเนะระเบดิครัง้สดุทา้ยเมือ่ประมาณ 3 ,000 
ปีกอ่น ดังนัน้ ทําให ้บรเิวณนีม้แีรกํ่ามะถันหรอืซลัเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท !์!! ชมิ ไขด่าํ (Kuro-
Tamago) ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่นี ้วา่กนัวา่กนิไขดํ่าหนึง่ฟอง จะอายยุนื
ขึน้ไปอกีเจ็ดปี  
นําทา่นชม ทุง่หญา้ซูซูกแิหง่เซนโกคฮุาระ ( SengokuharaSusuki Grass Fieldsor 
Sengokuhara pampas Grass Fields)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 ชัว่โมง)เปิดใหเ้ขา้ชมตลอด
ทัง้ปีและในแตล่ะฤดจูะมคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ในฤดใูบไมร้ว่ง( Autumn) ถอืเป็น
ไฮไลท์ !!!ของทีน่ี ่ เพราะตน้หญา้ซูซูกจิะคอ่ยๆ เปลีย่นสจีากเขยีวเป็นขาวและกลายเป็น
นํา้ตาลอมทองในทีส่ดุดว้ยความกวา้งสดุลกูลกูตากบัหญา้ใบสขีาวหรอืสทีองเปลง่ประกายวาววับตัด
กบัทอ้งฟ้าสคีรามสดใสทําใหทุ้ง่หญา้แหง่นีม้ทีัศนยีภาพทีส่วยงามอยา่งมาก สําหรับทุง่แหง่นีเ้ดมิทใีน
สมยัเอโดะ เป็นหมูบ่า้นทีช่ ือ่วา่ เซนโกคมุรูะ ( Sengoku Mura) ทีด่นิบรเิวณนีถ้กูนํามาปลกู ขา้วแต่
เนือ่งจากบรเิวณนีเ้ป็นดนิภเูขาไฟไมเ่หมาะแกก่ารปลกูขา้ว จงึปรับมาปลกูหญา้แทน โดยนําหญา้นัน้
มาใชป้ระโยชนใ์นการทําหลังคา ซึง่เป็นลักษณะบา้นเรอืนของชาวญีปุ่่ นในสมยักอ่น แมต้อนนีไ้มไ่ดใ้ช ้
หญา้ในการมงุหลังคาแลว้ บรเิวณทุง่กวา้งแหง่นีก้็ยงัคงเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตเิชน่ใน
ปัจจบุนัอสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิเดนิชมความงามและถา่ยรปูตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่น
เดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู
ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Moriหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก- จดุชมววิช ัน้  5 ภเูขาไฟฟูจ ิ  (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ )  - พธิชีงชา
ญีปุ่่ น - อโุมงคใ์บเมเป้ิล (ขึน้อยูก่บัฤดกูาล)- กรงุโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากา
มเิสะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทรรีมิแมนํ่า้สมุดิะ - ยา่นโอไดบะ- หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงนารติะ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
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08.25 น. นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นโอชโินะฮกัไก(OshinoHakkai)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25นาที)  เป็น

ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจดุทอ่งเทีย่วสําคัญอกีสถานทีห่นึง่โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกบัพืน้
หลังสฟ้ีาและใบไมเ้ปลีย่นสสีเีหลอืงแดงสม้เป็นภาพทีส่วยงามมากโอชโินะฮกัไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ
ประกอบดว้ยบอ่น้ํา8 บอ่ในโอชโินะตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะบอ่
น้ําทัง้8 นีเ้ป็นน้ําจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาที่
มรีพูรนุอายกุวา่80 ปีทําใหน้ํ้าใสสะอาดเป็นพเิศษนอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึ
และซุม้รอบๆบอ่ทีข่ายทัง้ผักขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆอสิระใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

09.50 น. เดนิทางสู่ภเูขาไฟฟูจ ิ (Mount Fuji)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50นาที) ทีม่คีวามสงูเหนอืจาก
ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้
มอบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุง่หมายของ
นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5  ของภเูขาไฟฟจู ิ (ขอ
สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด)  ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิ
ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และ
เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขา
ไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระให ้
ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึ
ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น ( Sado)(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ10นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การ
รับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชา
นี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย และจากนัน้ให ้
ทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 
สําหรบัวนัเดนิทางที ่**29ตลุาคม-02พฤศจกิายน, 30ตลุาคม-03พฤศจกิายน, 31 ตลุาคม-
04 พฤศจกิายน, 01-05, 02-06, 03-07,04-08, 05-09, 06-10 , 07-11, 08-12 , 09-13, 
10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 
และ 21-25 พฤศจกิายน 2565 

**แวะชม (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิชมไมเ่กนิ 45นาท)ี 

แวะชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีณ อโุมงคใ์บเมเป้ิล(Momiji Corridor or Momiji Kairo)
เป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนยิม ตัง้อยูใ่กลก้บัทะเลสาบคาวากจูโิกะบรเิวณดังกลา่วจะถกูจัดเป็น
งานเทศกาลชมใบเมเป้ิลเปลีย่นส ี Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festivalทีต่ลอด
สองฝ่ังขา้งทางจะเรยีงรายไปดว้ยตน้เมเป้ิลมากกวา่ 60 ตน้ทีม่ใีบสแีดง สเีหลอืงและสสีม้สลับไปมา
ทอดยาวกวา่ 2 กโิลเมตร สําหรับใบทีแ่หง้แลว้ก็จะรว่งหลน่ลงทีพ่ืน้หรอืทีค่ลองทําใหท้ัง้ดา้นบนและ
ดา้นลา่งเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิลหลากสสีนัราวกบัพุม่อโุมงคใ์บเมเป้ิลในยามคํ่าคนืตัง้แตเ่วลา 16.30 -
22.00 น.จะมกีารประดับไฟillumination เปิดประดับยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวทาง ทําใหอ้โุมงค์
ใบเมเป้ิลแหง่นีไ้มว่า่จะยามกลางวันหรอืกลางคนืก็งดงามไมแ่พก้นั (**หมายเหตเุทศกาล Fuji 
Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจดัขึน้ในชว่งราวๆ ปลายเดอืนตลุาคม ของ
ทกุปี และสําหรบัปี 2022 ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแนช่ดั) 

เดนิทางสู่โตเกยีว ( Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโต ( Kanto) บน
เกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ ( Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ ( Yamanote) วนเป็น
วงกลมอยูใ่จกลางเมอืง มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย เป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมของ
นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง)จากนัน้ นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคําณ
วดัอาซากสุะ(Asakusa Temple)วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับ
ถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิข์นาด 5.5 
เซนตเิมตรซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปีประกอบกบัภายในวัดยงั
เป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู  4.5 เมตรซึง่แขวนหอ้ยอยูณ่ประตู
ทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัดทีม่ชี ือ่วา่“Kaminari Monหรอื ประตฟู้าคาํรณ”บรเิวณทางเขา้สูต่ัว
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วหิารจะมถีนนนากามเิซะ(Nakamise Shopping Street)ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ
พืน้เมอืงตา่งๆมากมายเชน่ หนา้กาก ของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทีร่ะลกึและขนมนานาชนดิ ทัง้ เมลอ่น
ปังในตํานาน ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลาขนมไทยากฯิลฯใหท้กุทา่นได ้
เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 
ใกลก้นัพาทา่นเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)หอคอยทีส่งูทีส่ดุ
ในโลก จัดเป็น แลนดม์ารก์อกีอยา่งหนึง่ของกรงุโตเกยีวบรเิวณ รมิแมน้ํ่าสมุดิะเป็น หอสง่สญัญาณ
โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลกเปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที่  22 พฤษภาคมค.ศ. 2012โดยหอนีม้คีวามสงู  
634 เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซึง่มคีวามสงู 600 เมตรและ
หอซเีอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวามสงู  553 เมตรทวิทัศนข์องหอคอยโตเกยีว
สกายทร ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่
อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ(ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 
เดนิทางสู ่ ยา่นโอไดบะ ( Odaiba)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30นาที)คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม
ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยงัคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่ ี เขยีวไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ ( Diver City 
Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 
ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้งอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั The Hedistar Hotel Naritaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนารติะ - วดันารติะซนั - ถนนปลาไหลโอโมเตะซงัโดะนารติะ - ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ  
- กรงุโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติพิรอ้มชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู-ุ เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําทา่นสูว่ดันารติะซนั (NaritasanShinshoji Temple)เป็นวัดในพระพทุธศาสนาเกา่แกต่ัง้อยูท่ี่
เมอืงนารติะจังหวัดชบิะทีว่ัดแหง่นีม้รีปูเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอทีม่ชี ือ่เรยีกขานกนัมาตัง้แตส่มยั
โบราณวา่  "นารติะฟโุด " ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธานถอืเป็นหนึง่ในศาสนสถานสําคัญทีเ่ป็น
ศนูยก์ลางความศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอชาวญีปุ่่ นและนักทอ่งเทีย่วนยิมมาไหวข้อพรเรือ่งการงาน
การเดนิทางปลอดภยัและโชคลาภบรเิวณถนนเขา้สูว่ัด เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่วา่โอโมเตะซงัโดะนาริ
ตะ (NaritasanOmotesando)หรอืถนนปลาไหลระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตรจาสถานรีถไฟเต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆเชน่รา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิรา้นอาหารและรา้นของทีร่ะลกึและทีถ่นน
แหง่นีจ้ะมรีา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขึน้ชือ่และมกีารแรป่ลาโชวส์ดๆหนา้รา้นอกีดว้ยซึง่เปิดบรกิาร
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ จงัหวดัไซตามะ  (Saitama)อยูใ่นภมูภิาคคันโตมคีวามเจรญิมากเพราะอยูต่ดิ
โตเกยีวมเีมอืงชชิบิทุีโ่ดดเดน่เรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะทีเ่ป็นแหลง่รวม
จดุชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจหลายแหง่ 

 เดนิชมยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ  (Kawagoe’s Warehouse District)เป็นยา่นทีม่บีา้นเรอืน
สมยัเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทางและบรเิวณนีย้งัเคยมโีกดังเก็บของอยูห่ลายแหง่ตัง้แตส่มยักอ่น
โดยคําวา่ Kura แปลวา่โกดังจงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนครุะซคุรุ ิ Kurazukuriซึง่เป็นเสน้ทีค่นนยิมเดนิ
เทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนีใ้นสมยักอ่นเนือ่งจากเมอืงคาวาโกเอะ
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจบุนัเลยทเีดยีวพอ่คา้แมค่า้
จงึร่ํารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆบางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยงัคงความดัง้เดมิมาจนถงึ
ปัจจบุนัก็มจีากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงณ ตรอกลกูกวาด  (Candy Alley)
เป็นเสน้ชอ้ปป้ิงทีร่า้นคา้สว่นใหญจ่ะขายขนมพืน้เมอืงเชน่เคก้และขนมหวานจงึเป็นทีม่าของชือ่ตรอก
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ลกูกวาดหรอืตรอกขนมน่ันเองนอกจากนีย้งัมขีายคารนิโดะ  (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมอืงญีปุ่่ น , ไอศกรมี, 
ขนมทีทํ่าจากถั่วแดงและมนัหวานและยงัมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่กรงุโตเกยีว นําทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ
(Shinjuku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง
สนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจ
คณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรับวัยรุน่ เครือ่งสําอางยีห่อ้ดัง
ของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จดุ
เช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ลน ัน่ก็คอืแมวยกัษ์  3 มติทิีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึาจอมี
ความโคง้ขนาด  154 ตารางเมตร  (1,664 ตารางฟตุ ) เสยีงทีอ่อกจากลําโพงคณุภาพเกรดดคีวาม
ละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงูทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิ
เลน่ไปมาอยูเ่หนอืกรงุโตเกยีวนอกจากแมวยกัษ์แลว้ทา่นยงัสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆทีถ่กูครเีอท
ใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีนีีไ้มว่า่จะเป็นแพนดา้ , รองเทา้ไนกี้, นอ้งหมาPompompurin, จาน
บนิUFO แมแ้ตหุ่น่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ นทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั The Hedistar Hotel Naritaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ– ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.15 น. ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 
13.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  
จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    
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หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

3    

4    

5    

6    

7    

8    
9    

10    
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