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TOKYOFUJIKAWAGOE5D3N
กําหนดการเดินทางเดือนมิถน
ุ ายน -ก ันยายน 2565

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์(XJ)
ขึนภูเขาไฟฟูจช
ิ น
ั 5ส ัญล ักษณ์ของประเทศญีปุ่น
ล่องเรือโจรสล ัดพาชิมไข่ดา
ํ ณหุบเขาโอวาคุดานิ
ไฮไลท์!! ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ
เยือนหมูบ
่ า้ นจําลองเกษตรกรรมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์หมูบ
่ า้ นอิยาชิโนซาโตะ
ส ักการะสิงศ ักด์สท
ิ ธิ ณ ว ัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที ถนนนากามิเสะ
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่นาสุ
ํ มด
ิ ะ
ขอพร ณ ว ัดนาริตะ ซ ัน พร้อมเดินเล่น ณ ถนนปลาไหล
ย้อนยุคไปก ับหมูบ
่ า้ นเอโดะจิวณคาวาโกเอะ
ช้อปปิ งจุใจโอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็ คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวย ักษ์ 3 มิต ิ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบนําแร่ธรรมชาติ
มีนําดืมบริการบนรถบ ัสว ันละ 1 ขวด

ทีนงจํ
ั านวน กรุป
๊ ละ 34 ท่าน
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ราคาไม่รวมค่าวีซา่ และค่าบริการเก็บเพิมท่านละ 1,575 บาท
**ค่าบริการเป็นค่าบริการทีต้องชํ าระให้ก ับทาง VFS (ต ัวแทนร ับแทนยืนวีซา่ ญีปุ่น)

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พ ักเดียว

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+วันเข ้าพรรษา

28,888.-

7,900.-

17-21 กรกฎาคม2565

27,888.-

7,900.-

22-26 กรกฎาคม2565

27,888.-

7,900.-

24-28 กรกฎาคม2565**วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10

28,888.-

7,900.-

29กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2565

27,888.-

7,900.-

31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2565

27,888.-

7,900.-

01-05 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

02-06สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

03-07 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

04-08สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

05-09 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

06-10 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

07-11 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

08-12 สิงหาคม 2565

29,999.-

7,900.-

09-13 สิงหาคม 2565**Obon

29,999.-

7,900.-

10-14 สิงหาคม 2565**Obon

29,999.-

7,900.-

12-16 สิงหาคม 2565**ว ันแม่แห่งชาต+ิ Obon

29,999.-

7,900.-

13-17 สิงหาคม 2565**Obon

29,999.-

7,900.-

14-18 สิงหาคม 2565**Obon

29,999.-

7,900.-

อากาศ

ไฮไลท์
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15-19 สิงหาคม 2565**Obon

29,999.-

7,900.-

16-20 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

17-21 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

18-22 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

19-23 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

20-24 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

21-25 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

22-26 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

23-27 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

24-28 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

25-29 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

26-30 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

27-31 สิงหาคม 2565

28,888.-

7,900.-

30 สิงหาคม-03 ก ันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

02-06 ก ันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

04-08 ก ันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

09-13 ก ันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

11-15 ก ันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

16-20 ก ันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

23-27 ก ันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

25-29 ก ันยายน 2565

28,888.-

7,900.-

30 ก ันยายน-04 ตุลาคม 2565

29,999.-

7,900.-

*Obon(โอบ้ง)คือ เทศกาลเซ่นไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรษ
ุ ของชาวญีปุ่น เป็นว ันหยุดยาว ชาวญีปุ่นนิยมเทียวในช่ วงนี รถต ิด ห้องพ ักแน่นทําให้ราคาสูงกว่าปกต ิ

>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ควรเช็ คในใบน ัดหมายอีกครง<<
ั
** หมายเหตุ ไม่มรี าคาเด็ ก เนืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็ กอายุตํากว่า 2 ปี โปรดสอบถาม
ราคานีไม่รวมค่าทิปท่านละ1,200 บาท/ท่าน/ทริป
ว ันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมก
ิ รุงเทพฯประเทศไทย
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20.30 น.
23.45 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมช
ิ น
ั 4 ผูโ้ ดยสารขาออกเคาน์เตอร์Fสายการบินแอร์เอเชีย
เอ็กซ์ เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็ คอิน
เหิรฟ้ าสูเ่ มืองนาริตะ ประเทศญีปุ่น โดยเทียวบินที XJ600
สายการบิน AIR ASIA X ใช ้เครือง AIRBUS A330-300 จํ านวน 377 ทีนั ง จั ดทีนั งแบบ 3-3-3
(นํ าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต ้องการซือนํ าหนักเพิม ต ้องเสียค่าใช ้จ่าย)
บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง

ว ันทีสอง

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสล ัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดําณ
หุบเขาโอวาคุดานิ–จุดชมวิวชน
ั 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ (ขึนอยู่ก ับสภาพอากาศ) - ออนเซ็ น + ขาปู
ย ักษ์

08.00 น.

เดิน ทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญีปุ่นนํ า ท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข ้า
เมืองและศุลกากร เรียบร ้อยแล ้ว (เวลาทีญีปุ่น เร็ ว กว่าเมืองไทย 2 ชวโมง
ั
กรุณาปร ับนาฬิกา

เทียง

ของท่านเพือความสะดวกในการน ัดหมายเวลา) ***สํ าค ัญมาก!! ประเทศญีปุ่นไม่อนุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนือส ัตว์ พืช ผ ัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื นมีโทษปร ับและจ ับ
นํ าท่านเดินทางสู ่ ฮาโกเนะ (Hakone)เป็ นเมืองหนึงในอําเภออาชิกะราชิโมะจ ังหว ัดคานากาวะ
ตังอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด ้านตะวันออก เป็ นจุดหมายปลายทางของนั กท่องเทียว โดยสามารถ
เดิน ทางไปชมภูเขาไฟฟูจ จ
ิ ากโตเกียวและกลับได ้ภายในระยะเวลาหนึงวัน และนอกจากนํ าพุ ร ้อน
พิพ ิธ ภั ณ ฑ์ และกิจ กรรมนั น ทนาการอืน ๆ แล ้ว ฮาโกเนะยั ง ได ้รับ การกํ า หนดให ้เป็ นอุท ยานธรณี
แห่งชาติญีปุ่ นโดยเครือข่า ยอุทยานธรณีประเทศญีปุ่ น (Japanese Geoparks Network)(ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ2.30-3 ชัวโมง)
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (1)
จากนันนํ าท่านล่องเรือโจรสล ัด (Hakone Sightseeing Cruiseor Pirate Ship) ณ ทะเลสาบ
อาชิ ใช ้เวลาประมาณ 10-15 นาที ให ้ท่านได ้ล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองข ้างทาง รวมถึง
วิวภูเขาไฟฟูจอ
ิ ก
ี ด ้วย
เดินทางสูห
่ ุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ20-30 นาที)คือหุบเขาภูเขา
ไฟทีเกิดจากการปะทุของภูเขาคามิ ในช่วงทีภูเขาไฟฮาโกเนะระเบิดครังสุดท ้ายเมือประมาณ 3,000
ปี ก่อน ดังนั น ทํ าให ้บริเวณนีมีแร่กํามะถันหรือซั ลเฟอร์ในปริม าณมากไฮไลท์!!! ชิม ไข่ดํา (KuroTamago) ซึงเป็ นไข่ต ้มสุกในบ่อของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี ว่ากันว่ากินไข่ดําหนึงฟอง จะอายุยืน
ขึนไปอีกเจ็ดปี
เดินทางสูภ
่ เู ขาไฟฟูจ(ิ Mount Fuji)(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัวโมง) ทีมีความสูงเหนือจาก
ระดับนํ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีมีชอเสี
ื ยงเป็ นทีรู ้จักไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาติไ ด ้
มอบมาให ้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสั ญลักษณ์หนึงของประเทศญีปุ่ น ทังยังเป็ นจุดมุ่งหมายของ
นั กท่องเทียวต่างชาติทีมาเยือ นญีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่า นขึนสู ่ ชนที
ั
5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ (ขอ
สงวนสิทธิไม่ขน
ึ ในกรณีทอากาศไม่
ี
เอืออํานวย หรือ ทางขึนปิ ด) ทีทุกท่านจะได ้เห็ นถึงความ
สวยงามของตัวภูเ ขาและวิวโดยรอบของภู เขาไฟฟูจ ิ ให ้ทุกท่ านได ้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลือกซือสินค ้าของทีระลึกซึงเป็ นสั ญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจ ใิ นหลากหลายบรรยากาศได ้อีกด ้วย
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คํา
ทีพ ัก

อิสระให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซือของทีระลึกตามอัธยาศั ย ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่าน
เดินทางเข ้าสูโ่ รงแรม
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร ของโรงแรม (2)พิเศษ!! อิมอร่อยก ับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Moriหรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน
จากนนให้
ั
ทา่ นได้ผอ
่ นคลายก ับการแช่นําแร่ออนเซ็ นธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่ นําแร่แล้ว จะ
ทําให้ผวิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน
ึ

ว ันทีสาม

สวนดอกไม้ฮ านะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ท ทะเลสาบคาวากุ
ี
จ ิ (ตาม
ฤดูกาล)-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์หมูบ
่ า้ นอิยาชิโนซาโตะ– พิธช
ี งชาญีปุ่น - กรุงโตเกียว - ว ัดอาซากุส ะ ช้อปปิ งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่นําสุมด
ิ ะ - ย่านโอไดบะ - ห้างได
เวอร์ซต
ิ ี - เมืองนาริตะ

เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)
เดินทางสูส
่ วนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (YamanakakoHananomiyako Park)สวนดอกไม ้
ขนาดใหญ่ใกล ้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจ ม
ิ ีพ ืนทีถึง 300,000 ตารางเมตรหรือประมาณ
87.5 ไร่ม ีดอกไม ้หลายพั นธุ ์ทีปลูกไว ้ให ้นั ก ท่อ งเทียวได ้เดิน ทางมาชมตลอดทั งปี ภายในสวนยัง มี
ดอกไม ้ทีถูกปลูกไว ้ในโดมขนาดใหญ่ให ้ท่านได ้สัมผัสความงามของดอกไม ใ้ นร่ม ได ้แม ้ในวันทีฝนตก
ไฮไลท์!!!นํ าตกเมียวจิน นํ าตกสูง 10 เมตรยาว 800 เมตรบริเวณรอบๆนํ าตกยังมีกังหันและมุม ถ่ายรูป
มากมาย สํ าหรับทีนีท่านสามารถเข ้าชมดอกไม ้ได ้ตลอดทังปี โดยทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาบาน
ของดอกไม ้ชนิดต่างๆ ดังนี
ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป,
ปลายเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊ อปปี ,แคลิฟอร์เนียป๊ อปปี
กลางถึงปลายเดือนสิงหาคม : ดอกทานตะวัน
ปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน : ดอกบานชืน,ดอกคอสมอสเป็ นต ้น
สํ าหร ับว ันเดินทางที **01-05, 03-07และ 08-12 กรกฎาคม2565** ปร ับโปรแกรมไป
เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ททะเลสาบคาวากุ
ี
จF
ิ uji Kawaguchiko Herb Festival 2022 :
JUNE 18 – JULY 10’2022จัดขึนทีริม ทะเลสาบคาวากุจ ใิ นช่ วงต ้นฤดูร ้อนซึงนอกจากจะจัดขึน
เพือต ้อนรับฤดูช มดอกลาเวนเดอร์แล ้วยังจะได ้
เพลิดเพลินไปกับความงามของดอกไม ้อีกหลาก
ชนิดเช่ นดอกคาโมมายล์และสมุนไพรมากมาย
โดยสถานทีจัดงานหลักคือสวนสาธารณะยากิ
ซาคิ (Yagizaki Park)สวนยอดนิยมทีดึงดูด
นักท่องเทียวมากมายด ้วยลาเวนเดอร์ซอฟครีม
และชาสมุ น ไพรและ สวนสาธารณะโออิช ิ
(Oishi Park)ทีมีภ าพภูเขาฟูจ ซ
ิ งเป็
ึ นฉากหลังของทะเลสาบคาวากุจ ต
ิ ัดกันกับภาพทุ่งดอกลาเวน
เดอร์อย่างสวยสดงดงาม อิสระให ้ท่านได ้วิงเล่นท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์สม
ี ่วงสดใส สั ม ผัสกลิน
หอมสดชืน และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อน
ั งดงามพร ้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศั ย(ดอกลา
เวนเดอร์จะบานหรือไม่นน
ั ทงนี
ั ขึนอยู่ก ับสภาพอากาศ สงวนสิทธิหากช่ วงว ันเดินทางลาเวน
เดอร์ไม่มแ
ี ล้ว ไกด์สามารถปร ับโปรแกรมได้โดยไม่ตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า)
เดินทางสูพ
่ พ
ิ ธ
ิ ภ ัณฑ์หมู่บา้ นอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato)(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ40
นาที)ตังอยู่ในพืนทีทีเคยเป็ นหมู่บ ้านเกษตรกรรมบนชายฝั งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ (Lake
Saiko) ซึงถูกพายุไ ต ้ฝุ่ นพัดถล่ม ในปี ค.ศ.1966 จนกระทังต่อมาอีก40 ปี ได ้รับการบูรณะขึนใหม่ให ้
เป็ นแบบดั งเดิม และเปิ ดเป็ นพิพ ิธ ภั ณ ฑ์ก ลางแจ ง้ ให ้ ประชาชนได ้เข ้าชมศึ ก ษาเรี ย นรู เ้ กียวกั บ
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เทียง

คํา
ทีพ ัก

วัฒนธรรมลองและซือสินค ้าหัตถกรรมแบบดังเดิมภายในหมู่บ ้านประกอบด ้วยบ ้านกว่า 20 หลังคาเรือน
ในอาคารแต่ละหลังนอกจากกิจกรรมงานฝี มือแบบดังเดิม แล ้วยังสามารถชมพิพ ธ
ิ ภัณฑ์และแกลลอรี,
ซือสินค ้าพืนเมือง, เพลิดเพลินกับร ้านนํ าชาและร ้านอาหารนอกจากนียังมีจัดอีเวนท์แบบโบราณให ้เข ้า
กับฤดูกาลด ้วย
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (4)
จากนั นสั ม ผัสวัฒนธรรมดังเดิม ของชาวญีปุ่ น นั นก็ค ือ การเรียนพิธช
ี งชาญีปุ่น (Sado)(ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ10นาที) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนัน มีขนตอนมากมาย
ั
เริมตังแต่การชงชา การ
รับชา และการดืมชา ทุกขันตอนนันล ้วนมีพธิ ี รายละเอียดทีบรรจงและสวยงามเป็ นอย่างมาก พิธช
ี งชา
นี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิ ดโอกาสให ้ท่านได ้มีสว่ นร่วมในพิธก
ี ารชงชานีอีกด ้วย และจากนันให ้
ท่านได ้อิสระเลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
เดินทางสูโ่ ตเกีย ว (Tokyo) เมือ งหลวงของประเทศญีปุ่ น ตังอยู่ ใ นภู ม ภ
ิ าคคัน โต (Kanto) บน
เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็ น
วงกลมอยู่ ใ จกลางเมื อ ง มี ส ถานที ท่ อ งเที ยวมากมาย เป็ นจุ ด หมายปลายทางยอดนิ ย มของ
นักท่องเทียวทัวโลก (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัวโมง)จากนัน นมัสการเจ ้าแม่กวนอิม ทองคําณ
ว ัดอาซากุสะ(Asakusa Temple)วัดทีได ้ชือว่าเป็ นวัดทีมีความศั กดิสิทธิและได ้รับความเคารพนั บ
ถือมากทีสุดแห่งหนึงในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ ้าแม่กวนอิมทองคําทีศักดิสิทธิขนาด 5.5
เซนติเมตรซึงมักจะมีผู ้คนมากราบไหว ้ขอพรเพือความเป็ นสิรม
ิ งคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัดยัง
เป็ นทีตังของโคมไฟยักษ์ ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกด ้วยความสูง 4.5 เมตรซึงแขวนห ้อยอยู่ณประตู
ทางเข ้าทีอยู่ด ้านหน ้าสุดของวัดทีมีชอว่
ื า“Kaminari Monหรือ ประตูฟ้าคํารณ”บริเวณทางเข ้าสู ่ ตัว
วิหารจะมีถนนนากามิเซะ(Nakamise Shopping Street)ซึงเป็ นทีตังของร ้านค ้าขายของทีระลึก
พืนเมืองต่างๆมากมายเช่น หน ้ากาก ของเล่นรองเท ้าพวงกุญแจทีระลึกและขนมนานาชนิด ทัง เมล่อน
ปั งในตํานาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส ้ถัวแดง และน ้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯให ้ทุกท่านได ้
เลือกซือเป็ นของฝากของทีระลึก
ใกล ้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคูก
่ บ
ั หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)หอคอยทีสูงทีสุด
ในโลก จัด เป็ นแลนด์ม าร์กอีกอย่า งหนึงของกรุ ง โตเกียวบริเ วณริม แม่ นํ าสุม ด
ิ ะเป็ นหอส่ งสั ญญาณ
โทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลกเปิ ดให ้บริการตังแต่วันที 22 พฤษภาคมค.ศ.2012โดยหอนีมีความสูง
634 เมตรสามารถทําลายสถิตค
ิ วามสูงของหอกวางตุ ้งในมณฑลกว่างโจวซึงมีความสูง 600 เมตรและ
หอซี เอ็นทาวเวอร์ใ นนครโทรอนโตของแคนาดามีความสูง 553 เมตรทิวทั ศน์ของหอคอยโตเกีย ว
สกายทรี ทีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน ้าสุดสามารถมองเห็นได ้จากละแวกวัดอาซากุสะทีเต็ม ไปด ้วยกลิน
อายแบบเมืองเก่าของเอโดะ(ไม่รวมค่าขึนหอคอย)
เดิน ทางสู ่ ย่ า นโอไดบะ (Odaiba)(ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ30นาที)คือ เกาะทีสร า้ งขึนไว ้เป็ น
แหล่งช ้อปปิ ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได ้รับการปรับปรุงให ้มีชอเสี
ื
ยงและเป็ นทีนิยม
ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปั ตยกรรมทีสวยงามตังอยู่ม ากมายแล ้ว แต่ก็ยังคงความเป็ น
ธรรมชาติไ ว ้ด ้วยความอุดมสมบูร ณ์ข องพืนทีสีเ ขีย วไดเวอร์ซต
ิ ี โตเกีย ว พลาซ่ า (Diver City
Tokyo Plaza)เป็ นห ้างดังอีกห ้างหนึง ทีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห ้างนีก็คอ
ื หุ่นยนต์ก ันดม
ั
ขนาดเท่าของจริง ซึงมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห ้างอิสระช ้อปปิ งตามอัธยาศัย
อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศ ัย
The Hedistar Hotel Naritaหรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีสี

เมืองนาริตะ–ว ัดนาริตะซ ัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซ ังโดะนาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ
- กรุงโตเกียว - ชมแมวย ักษ์ 3 มิตพ
ิ ร้อมช้อปปิ งย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ

เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)
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นํ าท่านสูว่ ัดนาริตะซ ัน (NaritasanShinshoji Temple)เป็ นวัดในพระพุทธศาสนาเก่าแก่ตังอยู่ที
เมืองนาริตะจังหวัดชิบะทีวัดแห่งนีมีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอทีมีชอเรี
ื ยกขานกันมาตังแต่สมัย
โบราณว่า "นาริตะฟุโ ด" ประดิษ ฐานเป็ นองค์พ ระประธานถือ เป็ นหนึงในศาสนสถานสํ า คัญ ทีเป็ น
ศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟโุ ดเมียวโอชาวญีปุ่ นและนั กท่องเทียวนิยมมาไหว ้ขอพรเรืองการงาน
การเดินทางปลอดภัยและโชคลาภบริเวณถนนเข ้าสูว่ ด
ั เป็ นถนนช ้อปปิ งทีมีชอว่
ื า โอโมเตะซ ังโดะนา
ริตะ (NaritasanOmotesando)หรือถนนปลาไหลระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรจาสถานีรถไฟ
เต็ม ไปด ้วยร ้านค ้าต่างๆเช่ นร ้านจํ าหน่ ายสินค ้างานฝี มือดังเดิม ร ้านอาหารและร ้านของทีระลึกและที
ถนนแห่งนีจะมีร ้านขายข ้าวหน ้าปลาไหลขึนชือและมีการแร่ปลาโชว์สดๆหน ้าร ้านอีกด ้วยซึงเปิ ดบริการ
ให ้แก่นักท่องเทียวมานานหลายศตวรรษ
นํ าท่า นเดินทางสู ่ จ ังหว ัดไซตามะ (Saitama)อยู่ในภูม ภ
ิ าคคัน โตมีความเจริญมากเพราะอยู่ต ด
ิ
โตเกียวมีเมืองชิชบ
ิ ุทโดดเด่
ี
นเรืองธรรมชาติอด
ุ มสมบูรณ์เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะทีเป็ นแหล่งรวม
จุดช ้อปปิ งและสถานทีทีท่องเทียวน่าสนใจหลายแห่ง
เดินชมย่านเมือ งเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District)เป็ นย่านทีมีบ ้านเรือ น
สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข ้างทางและบริเวณนียังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตังแต่สมัยก่อน
โดยคํ าว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็ นทีมาของชือถนนคุระซุคุร ิ Kurazukuriซึงเป็ นเส ้นทีคนนิย มเดิน
เที ยวชมตึก รามบ า้ นช่ อ งและสถาปั ตยกรรมของเมื อ งนี ในสมั ย ก่อ นเนื องจากเมือ งคาวาโกเอะ
เจริญรุ่งเรืองทางด ้านการค ้าขายเป็ นอย่างมากเปรียบได ้กับโตเกียว
ในปั จจุ บัน เลยทีเดีย วพ่ อค ้าแม่ ค ้าจึง รํ ารวยและมีก ารสร ้างอาคาร
ต่างๆขึนเรือยๆบางอาคารก็ม ีอายุ เก่าแก่แ ละยัง คงความดังเดิม มา
จนถึ ง ปั จจุ บั นก็ ม ี จ ากนั น ให ท
้ ่ า นอิส ร ะช อ้ ป ปิ งเลื อ กซื อสิ น ค า้
พืนเมือ งณตรอกลู ก กวาด (Candy Alley)เป็ นเส ้นช ้อปปิ งที
ร ้านค ้าส่ วนใหญ่จ ะขายขนมพืนเมืองเช่ นเค ้กและขนมหวานจึงเป็ น
ทีมาของชือตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั นเองนอกจากนียังมีข าย
คารินโดะ (karinto) คุ ้กกีพืนเมืองญีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมทีทําจากถัวแดงและมันหวานและยังมีของเล็ก
ชินเล็กๆและของฝากต่างๆ
เทียง

คํา
ทีพ ัก
ว ันทีห้า
เช้า

09.15 น.

อิสระร ับประทานอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย
ได ้เวลาอันสมควรนํ า ท่านเดิน ทางกลับ เข ้าสู ่ กรุงโตเกียวจากนั น
นํ าท่านช ้อปปิ งย่านชินจุกุ (Shinjuku)(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ
1.20ชั วโมง) ให ้ท่ า นอิส ระและเพลิด เพลิน กับ การช ้อปปิ งสิน ค ้า
ม า ก ม า ย ทั ง เ ค รื อ ง ใ ช ไ้ ฟ ฟ้ า ก ล อ
้ ง ถ่ า ย รู ป ดิ จ ิ ต อ ล น า ฬิ ก า
เครืองเล่นเกมส์หรือสินค ้าทีจะเอาใจคุณผู ้หญิงด ้วยกระเป๋ ารองเท ้า
เสือผ ้าแบรนด์เนมเสือผ ้าแฟชันสํ าหรับวัยรุ่น เครืองสํ าอางยีห ้อดังของ
ญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็ นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆอีก
มากมายห้ามพลาด!!! จุดเช็ คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชียลนนก็
ั
คือแมวย ักษ์ 3 มิตท
ิ ีโผล่บนจอแอลอีดม
ี ีขนาดมหึม าจอมีความโค ้ง
ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต ) เสียงทีออกจากลํา โพง
คุณภาพเกรดดีความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็ นเทคโนโลยีระดับสูง
ทีให ้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็ นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียวนอกจากแมวยักษ์
แล ้วท่านยังสามารถรับ ชมโฆษณาต่างๆทีถูกครีเอทให ้เป็ นภาพ 3 มิตผ
ิ ่านจอแอลอีดน
ี ีไม่ว่าจะเป็ น
แพนด ้า, รองเท ้าไนกี, น ้องหมาPompompurin, จานบินUFO แม ้แต่หุ่นยนต์เครืองดูดฝุ่ นท่านสามารถ
รับชมและเก็บภาพได ้ตามอัธยาศัย
อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศ ัย
The Hedistar Hotel Naritaหรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมก
ิ รุงเทพฯ
ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)
หลังรับประทานอาหารเช ้าเรียบร ้อยแล ้ว นํ าท่านออกเดินทางสูท
่ า่ อากาศยานนานาชาตินาริตะ
(โดยรถบ ัสโรงแรม)
ออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ601
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13.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง**

สําหร ับลูกค้าท่านทีไม่เอาตวเครื
ั
องบิน (JOINLAND)
ห ักออกจากราคาท ัวร์ …โปรดสอบถาม…บาท/ท่าน
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเชียเท่านน*
ั
** ทงนี
ั หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเทียวบินล่าช้า ทางบริษ ัทจะร ับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะ
สายการบินภายในประเทศทีเป็นสายการบินเครือเดียวก ันก ับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพน ักงานขาย
ล่วงหน้าก่อนทําการซือตวภายในประเทศทุ
ั
กครงั เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง **
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ใบจองท ัวร์ / BOOKING FORM
รายการทัวร์..................................................................................วันเดินทาง........................................
ชือผู ้ติดต่อ (ผู ้จอง) ..................................................................โทร......................................................
จํานวนผู ้เดินทางทังหมด.................คน
(ผู ้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากว่า 12 ปี ..............ท่าน)
จํานวนห ้องพักทีใช ้ทังหมด.............ห ้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชือผูเ้ ดินทาง (กรุณากรอกชือไทยและอ ังกฤษอย่างถูกต้องตามหน ังสือเดินทาง เรียงตามห้องพ ัก)
ลําด ับ

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชือ-นามสกุล(ภาษาอ ังกฤษ)

ว ันเกิด(ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ
กรุณาแจ ้งความประสงค์อนตามที
ื
ท่านต ้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนือวัว  ไม่ทานเนือหมู
 ไม่ทานสัตว์ปีก
 ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอืนๆ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าร ับทราบเงือนไขในรายการท ัวร์เรียบร้อยแล้ว

ลงชือ.............................................................ผูจ
้ อง
(..............................................................)

