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TOKYOFUJIKAWAGOE5D3N 
กําหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน -กนัยายน 2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 
ขนึภูเขาไฟฟูจชินั 5สญัลกัษณข์องประเทศญปีุ่ น 
ลอ่งเรอืโจรสลดัพาชมิไขด่าํณหุบเขาโอวาคดุาน ิ

ไฮไลท!์! ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมโิยโกะ 
เยอืนหมูบ่า้นจําลองเกษตรกรรมพพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ 

สกัการะสงิศกัดส์ทิธ ิณ วดัอาซากุสะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ท ีถนนนากามเิสะ  
ถา่ยรูปคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่าํสุมดิะ 

ขอพร ณ วดันารติะ ซนั พรอ้มเดนิเลน่ ณ  ถนนปลาไหล 
ยอ้นยคุไปกบัหมูบ่า้นเอโดะจวิณคาวาโกเอะ 

ชอ้ปปิงจุใจโอไดบะ และ ชนิจูก ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ
บุฟเฟ่ตข์าปู อาบนําแรธ่รรมชาต ิ

มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 
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ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารเก็บเพมิทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทตีอ้งชําระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยนืวซีา่ญปีุ่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

01-05 กรกฎาคม2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

03-07 กรกฎาคม2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 กรกฎาคม2565**HOT PRICE 25,888.- 7,900.- 
 

 

10-14 กรกฎาคม2565**วันอาสาฬหฯ+วันเขา้พรรษา 28,888.- 7,900.- 
 

 

17-21 กรกฎาคม2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

22-26 กรกฎาคม2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

24-28 กรกฎาคม2565**วันเฉลมิพระชนมพรรษาร.10 28,888.- 7,900.- 
 

 

29กรกฎาคม-02 สงิหาคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

31 กรกฎาคม-04 สงิหาคม 2565 27,888.- 7,900.- 
 

 

01-05 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

02-06สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

03-07 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

04-08สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

05-09 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

06-10 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

07-11 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 สงิหาคม 2565 29,999.- 7,900.- 
 

 

09-13 สงิหาคม 2565**Obon 29,999.- 7,900.- 
 

 

10-14 สงิหาคม 2565**Obon 29,999.- 7,900.- 
 

 

12-16 สงิหาคม 2565**วนัแมแ่ห่งชาต+ิObon 29,999.- 7,900.- 
 

 

13-17 สงิหาคม 2565**Obon 29,999.- 7,900.- 
 

 

14-18 สงิหาคม 2565**Obon 29,999.- 7,900.- 
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*Obon(โอบง้)คอื เทศกาลเซน่ไหวด้วงวญิญาณบรรพบรุษุของชาวญปีุ่ น เป็นวนัหยดุยาว ชาวญปีุ่ นนยิมเทยีวในช่วงน ีรถตดิ หอ้งพกัแน่นทําใหร้าคาสูงกว่าปกต ิ

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 
** หมายเหตุ ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํากวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภมูกิรงุเทพฯประเทศไทย 

15-19 สงิหาคม 2565**Obon 29,999.- 7,900.- 
 

 

16-20 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

17-21 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

18-22 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

19-23 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

20-24 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

21-25 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

22-26 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

23-27 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

24-28 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

25-29 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

26-30 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

27-31 สงิหาคม 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

02-06 กนัยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

04-08 กนัยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

09-13 กนัยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

11-15 กนัยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

16-20 กนัยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

23-27 กนัยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

25-29 กนัยายน 2565 28,888.- 7,900.- 
 

 

30 กนัยายน-04 ตุลาคม 2565 29,999.- 7,900.- 
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20.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสุวรรณภมูชินั 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรF์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - ฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิไขด่ําณ
หุบเขาโอวาคุดาน–ิจุดชมววิชนั 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปู
ยกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญปีุ่ นนําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพอืความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
นําท่านเดนิทางสู ่ฮาโกเนะ (Hakone)เป็นเมอืงหนงึในอาํเภออาชกิะราชโิมะจงัหวดัคานากาวะ 
ตงัอยู่บรเิวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเทียว โดยสามารถ
เดนิทางไปชมภูเขาไฟฟูจจิากโตเกียวและกลับไดภ้ายในระยะเวลาหนึงวัน และนอกจากนําพุรอ้น 
พพิิธภัณฑ ์และกจิกรรมนันทนาการอืน ๆ แลว้ ฮาโกเนะยังไดร้ับการกําหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณี
แห่งชาตญิีปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญีปุ่ น (Japanese Geoparks Network)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ2.30-3 ชวัโมง) 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนันนําท่านลอ่งเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruiseor Pirate Ship) ณ ทะเลสาบ
อาช ิใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ีใหท้่านไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนียภาพสองขา้งทาง รวมถงึ
ววิภูเขาไฟฟจูอิกีดว้ย 
 เดนิทางสูหุ่บเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ20-30 นาท)ีคอืหุบเขาภูเขา
ไฟทเีกดิจากการปะทุของภูเขาคาม ิในชว่งทภีูเขาไฟฮาโกเนะระเบดิครังสุดทา้ยเมือประมาณ 3,000 
ปีกอ่น ดงันัน ทําใหบ้รเิวณนีมีแร่กํามะถันหรือซัลเฟอรใ์นปรมิาณมากไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่ํา (Kuro-
Tamago) ซงึเป็นไขต่ม้สกุในบ่อของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี ว่ากันว่ากนิไข่ดําหนึงฟอง จะอายุยืน
ขนึไปอกีเจ็ดปี  

 เดนิทางสูภ่เูขาไฟฟูจ(ิMount Fuji)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชวัโมง) ทมีคีวามสูงเหนือจาก
ระดบันําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจ้ักไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาตไิด ้
มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึงของประเทศญีปุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเทียวต่างชาตทิีมาเยือนญีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําทา่นขนึสู ่ชนัท ี5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
สงวนสทิธไิมข่นึ ในกรณีทอีากาศไม่เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ทีทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซอืสนิคา้ของทีระลกึซงึเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
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อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปและซอืของทีระลกึตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่าน
เดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

คํา         รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู
ทพีกั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Moriหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

วนัทสีาม สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ทีะเลสาบคาวากุจ ิ(ตาม
ฤดูกาล)-พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ– พธิชีงชาญปีุ่ น - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - 
ชอ้ปปิงถนนนากามเิสะ – ถา่ยรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแม่นําสุมดิะ - ย่านโอไดบะ - หา้งได
เวอรซ์ติ ี- เมอืงนารติะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 
 เดนิทางสูส่วนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (YamanakakoHananomiyako Park)สวนดอกไม ้

ขนาดใหญ่ใกลก้บัทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจมิีพืนทีถงึ300,000 ตารางเมตรหรือประมาณ 
87.5 ไร่มีดอกไมห้ลายพันธุ ์ทีปลูกไวใ้หนั้กท่องเทียวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทังปีภายในสวนยังมี
ดอกไมท้ถีูกปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ่ใหท้่านไดส้มัผัสความงามของดอกไมใ้นร่มไดแ้มใ้นวันทีฝนตก 
ไฮไลท!์!!นําตกเมยีวจนิ นําตกสงู 10 เมตรยาว 800 เมตรบรเิวณรอบๆนําตกยังมีกังหันและมุมถ่ายรูป
มากมาย สําหรับทนีีท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทังปีโดยทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาบาน
ของดอกไมช้นดิตา่งๆ ดงันี  

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  
 ปลายเดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี,แคลฟิอรเ์นียป๊อปปี 
 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวนั 
 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน : ดอกบานชนื,ดอกคอสมอสเป็นตน้ 

สําหรบัวนัเดนิทางท ี**01-05, 03-07และ 08-12 กรกฎาคม2565** ปรบัโปรแกรมไป  

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ทีะเลสาบคาวากุจFิuji Kawaguchiko Herb Festival 2022 : 
JUNE 18 – JULY 10’2022จัดขนึทีรมิทะเลสาบคาวากุจใินช่วงตน้ฤดูรอ้นซงึนอกจากจะจัดขนึ
เพือตอ้นรับฤดูชมดอกลาเวนเดอรแ์ลว้ยังจะได ้
เพลดิเพลนิไปกบัความงามของดอกไมอ้กีหลาก
ชนดิเช่นดอกคาโมมายลแ์ละสมุนไพรมากมาย
โดยสถานทจีัดงานหลกัคอืสวนสาธารณะยากิ
ซาค ิ(Yagizaki Park)สวนยอดนิยมทีดงึดูด
นักท่องเทียวมากมายดว้ยลาเวนเดอรซ์อฟครีม
และชาสมุนไพรและสวนสาธารณะโออิช ิ
(Oishi Park)ทีมีภาพภูเขาฟูจซิงึเป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากุจติัดกันกับภาพทุ่งดอกลาเวน
เดอรอ์ย่างสวยสดงดงาม อสิระใหท้่านไดว้งิเลน่ท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอรส์มี่วงสดใส สัมผัสกลนิ
หอมสดชนื และเพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงามพรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย(ดอกลา
เวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่นั ทงันขีนึอยู่กบัสภาพอากาศ สงวนสทิธหิากช่วงวนัเดนิทางลาเวน
เดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้) 

  
 เดนิทางสูพ่พิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ40

นาท)ีตงัอยู่ในพนืททีเีคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝังทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ (Lake 
Saiko) ซงึถูกพายุไตฝุ่้นพัดถล่มในปีค.ศ.1966 จนกระทังต่อมาอกี40 ปีไดร้ับการบูรณะขนึใหม่ให ้
เป็นแบบดังเดิมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจง้ให ้ประชาชนไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรู เ้กียวกับ
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วฒันธรรมลองและซอืสนิคา้หัตถกรรมแบบดงัเดมิภายในหมู่บา้นประกอบดว้ยบา้นกว่า20 หลังคาเรือน
ในอาคารแตล่ะหลงันอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดังเดมิแลว้ยังสามารถชมพพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี, 
ซอืสนิคา้พนืเมอืง, เพลดิเพลนิกบัรา้นนําชาและรา้นอาหารนอกจากนียังมจีัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้
กบัฤดกูาลดว้ย 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado)(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ10นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีนัตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การ
รับชา และการดมืชา ทุกขนัตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชา
นี ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย และจากนันให ้
ท่านไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศยั 
เดนิทางสูโ่ตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น ตังอยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน
เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น
วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานทีท่องเทียวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักท่องเทยีวทัวโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชวัโมง)จากนัน นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําณ
วดัอาซากสุะ(Asakusa Temple)วดัทไีดช้อืวา่เป็นวดัทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดร้ับความเคารพนับ
ถอืมากทสีดุแห่งหนงึในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศีกัดสิทิธขินาด 5.5 
เซนตเิมตรซงึมักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกบัภายในวดัยัง
เป็นทตีงัของโคมไฟยักษ์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตรซงึแขวนหอ้ยอยู่ณประตู
ทางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวดัทมีชีอืวา่“Kaminari Monหรอื ประตูฟ้าคํารณ”บรเิวณทางเขา้สู ่ตัว
วหิารจะมถีนนนากามเิซะ(Nakamise Shopping Street)ซงึเป็นทตีงัของรา้นคา้ขายของทีระลกึ
พนืเมอืงตา่งๆมากมายเชน่ หนา้กาก ของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึและขนมนานาชนดิ ทัง เมลอ่น
ปังในตํานาน ดงัโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ัวแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯใหทุ้กท่านได ้
เลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ 
ใกลก้นัพาท่านเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)หอคอยทีสูงทีสุด
ในโลก จัดเป็นแลนดม์าร์กอีกอย่างหนึงของกรุงโตเกียวบริเวณรมิแม่นําสุมดิะเป็นหอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลกเปิดใหบ้รกิารตังแต่วันที 22 พฤษภาคมค.ศ.2012โดยหอนีมีความสูง 
634 เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซงึมคีวามสงู 600 เมตรและ
หอซีเอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามีความสูง 553 เมตรทวิทัศน์ของหอคอยโตเกยีว
สกายทร ีทบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซากุสะทีเต็มไปดว้ยกลนิ
อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ(ไมร่วมคา่ขนึหอคอย) 

 เดนิทางสู ่ ย่านโอไดบะ (Odaiba)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30นาที)คือเกาะทีสรา้งขนึไวเ้ป็น
แหลง่ชอ้ปปิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ีชอืเสยีงและเป็นทีนิยม
ในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมทีสวยงามตังอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีสเีขยีวไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซ่า (Diver City 
Tokyo Plaza)เป็นหา้งดงัอกีหา้งหนงึ ทอียู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนีก็คอื หุ่นยนตก์นัดมั 
ขนาดเท่าของจรงิ ซงึมขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้งอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คํา อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั The Hedistar Hotel Naritaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทสี ี เมอืงนารติะ–วดันารติะซนั - ถนนปลาไหล โอโมเตะซงัโดะนารติะ - ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ 
- กรงุโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติพิรอ้มชอ้ปปิงยา่นชนิจกูุ - เมอืงนารติะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 
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 นําท่านสูว่ดันารติะซนั (NaritasanShinshoji Temple)เป็นวดัในพระพุทธศาสนาเก่าแก่ตังอยู่ที

เมอืงนารติะจังหวัดชบิะทีวัดแห่งนีมีรูปเคารพขององคฟ์ุโดเมียวโอทีมีชอืเรียกขานกันมาตังแต่สมัย
โบราณว่า "นาริตะฟุโด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธานถือเป็นหนึงในศาสนสถานสําคัญทีเป็น
ศนูยก์ลางความศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอชาวญปีุ่ นและนักท่องเทียวนิยมมาไหวข้อพรเรืองการงาน
การเดนิทางปลอดภัยและโชคลาภบรเิวณถนนเขา้สูว่ดั เป็นถนนชอ้ปปิงทีมีชอืว่าโอโมเตะซงัโดะนา
รติะ (NaritasanOmotesando)หรือถนนปลาไหลระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตรจาสถานีรถไฟ
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆเช่นรา้นจําหน่ายสนิคา้งานฝีมือดังเดมิรา้นอาหารและรา้นของทีระลกึและที
ถนนแห่งนีจะมรีา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขนึชอืและมกีารแร่ปลาโชวส์ดๆหนา้รา้นอกีดว้ยซงึเปิดบรกิาร
ใหแ้กนั่กท่องเทยีวมานานหลายศตวรรษ 

 นําท่านเดนิทางสู ่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama)อยู่ในภูมภิาคคันโตมีความเจรญิมากเพราะอยู่ตดิ
โตเกยีวมเีมอืงชชิบิุทโีดดเดน่เรอืงธรรมชาตอิดุมสมบูรณเ์มอืงโอมยิะและคาวาโกเอะทีเป็นแหล่งรวม
จุดชอ้ปปิงและสถานททีที่องเทยีวน่าสนใจหลายแห่ง 

 เดนิชมย่านเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District)เป็นย่านทีมีบา้นเรือน
สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทางและบรเิวณนียังเคยมโีกดงัเก็บของอยู่หลายแห่งตงัแตส่มัยกอ่น
โดยคําว่าKura แปลว่าโกดังจงึเป็นทีมาของชอืถนนคุระซุคุร ิKurazukuriซงึเป็นเสน้ทีคนนิยมเดนิ
เทียวชมตึกรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนีในสมัยก่อนเนืองจากเมืองคาวาโกเอะ
เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรียบไดก้ับโตเกยีว
ในปัจจุบันเลยทีเดียวพ่อคา้แม่คา้จึงรํารวยและมีการสรา้งอาคาร
ต่างๆขนึเรือยๆบางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดังเดมิมา
จนถึง ปัจจุบันก็มีจากนันใหท้่านอิสระชอ้ปปิงเลือกซือสินคา้
พืนเมืองณตรอกลูกกวาด (Candy Alley)เป็นเสน้ชอ้ปปิงที
รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพืนเมืองเช่นเคก้และขนมหวานจงึเป็น
ทมีาของชอืตรอกลกูกวาดหรอืตรอกขนมนันเองนอกจากนียังมีขาย
คารนิโดะ (karinto) คุก้กพีนืเมอืงญปีุ่ น, ไอศกรมี, ขนมททํีาจากถัวแดงและมันหวานและยังมขีองเล็ก
ชนิเล็กๆและของฝากตา่งๆ 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางกลับเขา้สู ่ กรุงโตเกยีวจากนัน 
นําท่านชอ้ปปิงยา่นชนิจกุ ุ(Shinjuku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.20ชัวโมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้
มากม ายทั ง เค รือง ใชไ้ ฟฟ้ากลอ้ งถ่ า ย รู ปดิจิตอลนาฬิ ก า
เครอืงเลน่เกมสห์รอืสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้
เสอืผา้แบรนดเ์นมเสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุ่นเครืองสําอางยีหอ้ดังของ
ญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆอกี
มากมายหา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่ของชาวโซเชยีลนนัก็
คอืแมวยกัษ ์3 มติทิีโผล่บนจอแอลอดีมีีขนาดมหมึาจอมีความโคง้
ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสยีงทีออกจากลําโพง
คณุภาพเกรดดคีวามละเอยีดภาพระดบั 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดบัสูง
ทใีหภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีวนอกจากแมวยักษ์
แลว้ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆทีถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มิตผ่ิานจอแอลอีดนีีไม่ว่าจะเป็น
แพนดา้, รองเทา้ไนก,ี นอ้งหมาPompompurin, จานบนิUFO แมแ้ตหุ่่นยนตเ์ครอืงดดูฝุ่นท่านสามารถ
รับชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั 

คํา  อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั The Hedistar Hotel Naritaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 
วนัทหีา้ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ– ทา่อากาศยานสุวรรณภมูกิรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 
  หลงัรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ601 
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13.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 
 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์…โปรดสอบถาม…บาท/ทา่น 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่นนั* 

** ทงันหีากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทยีวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทเีป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทาํการซอืตวัภายในประเทศทกุครงั  เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
รายการทัวร.์.................................................................................วนัเดนิทาง........................................ 
ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์นืตามทที่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ไม่ทานเนือววั  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 
รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลาํดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
9    

10    
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