
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา 

04 – 08 พฤศจิกายน 2565 43,900.- บาท 

11 – 15 พฤศจิกายน 2565 42,900.- บาท 

18 – 22 พฤศจิกายน 2565 41,900.- บาท 

25 – 29 พฤศจิกายน 2565 42,900.- บาท 



 

 

วันทีหนึง กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.50 – 08.00 ) 

2000 พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิชนัระหว่างประเทศขาออก (ชนั 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) 

พบกบัเจา้หนา้ทีทีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึนเครือง 

ดังนันผู้โดยสารจําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึนเครืองก่อนเวลาเครืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทียวบิน XJ 600 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง ... เวลาทอ้งถินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 

วันทีสอง เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival (12 – 19 พฤศจิกายน) – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – 

ช้อปปิงโกเทมบะ เอาท์เล็ท 

0840 ถึง สนามบินนาริตะประเทศญีปุ่ น ดินแดนอาทิตย์อุทัย 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

  

พาท่านเดินทางสู่เทศกาล “Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival” (12 – 19 พฤศจิกายน) ซึงจดัทุก ๆ ปีในหน้า

ฤดูใบไมร่้วง โดยมกัจะเป็นทงัเดือนพฤศจิกายน ภายในเทศกาลจะมีร้านคา้มากมาย มีทงัอาหารพืนเมืองและงานฝีมือ

วนัท ี กําหนดการเดินทาง เช้า เทียง คาํ โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.50 – 08.00 )   ✈ 
 

2 

เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival (12 – 19 

พฤศจิกายน) – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิง 

โกเทมบะ เอาท์เล็ท 

-  

 

HOTE

L 

FUJI NO BOKAEN 

HOTEL OR 

SIMILAR  

3 
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที 5 – เจดีย์แดงชูเรโตะ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้

อปปิงชินจูก ุ
  - 

LISTEL SHINJUKU 

HOTEL OR 

SIMILAR 

4 
โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกซุ่า – ย่านเมืองเก่าซา

วาระ – ช้อปปิงเอออน พลาซ่า 
   

NARITA VIEW 

HOTEL OR 

SIMILAR 

5 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) 
 

✈ 
   



เรียงรายอยูฝั่งทิศเหนือของทะเลสาบคาวากุจิ ทงัยงัมีการประดบัไฟตน้เมเปิลในตอนกลางคืนอีกดว้ย ผูค้นมกัตามหาจุด

ชมวิวเพือดืมดาํกบัใบไมเ้ปลียนสีต่าง ๆ ทงัสีแดงของใบเมเปิลและสีเหลืองของใบแปะก๊วยซึงมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิ 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

   
หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางมุ่งสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” เป็นเมืองหนึงในอาํเภออาชิงาราชิโมะ จังหวดัคา

นางาวะ ประเทศญีปุ่น ตงัอยูบ่ริเวณเชิงเขาฮาโกเนะดา้นตะวนัออก ซึงถือว่าเป็นสถานทีพกัผ่อนหยอ่นใจทีมีชือเสียงและ

ไดรั้บความนิยมมากทีสุดแห่งหนึงของญีปุ่นหนึงในกิจกรรมทีพลาดไม่ไดคื้อการ “ล่องเรือโจรสลัด” ทีทะเลสาบอาชิ 

(Lake Ashi) (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) โดยทะเลสาบอาชินนัก่อตวัขึนในแอ่งหลุมของภูเขาฮาโกเน่หลงัจากการระเบิดครัง

สุดทา้ยของภูเขาไฟเมือ 3,000 ปีก่อน ขณะล่องเรือ ท่านจะไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่และวิวทิวทศัน์ทีงดงาม และที

พลาดไม่ได้ทีสุดนันคือการเลือกหามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรืออิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพความงามอย่างแท้จริงของ

ทะเลสาบทีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัตามอธัยาศยั 

จากนนันาํท่านมุ่งหนา้สู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (Owakudani) หรือทีเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” (เดินทางโดยรสบสั) 

ตงัอยูที่เมืองฮาโกเน่ในจงัหวดัคานากาว่า เป็นหุบเขาทีเกิดขึนจากการปะทุขึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมือหลายพนัปีก่อน

ทาํใหเ้กิดบ่อนาํร้อนผุดขึนมาจากใตดิ้น นาํและควนัเหล่านีจะมีส่วนผสมของกาํมะถนัอยูด่ว้ยโดยทีปัจจุบนักย็งัคงเป็นอีก

หนึงภูเขาไฟทียงัไม่ดบัอยูจึ่งทาํใหมี้บ่อนาํร้อนและกาํมะถนัหลงเหลืออยู ่ท่านจะตอ้งมาลิ มรสไข่ดาํแห่งหุบเขาโอวาคุดา

นิกนัให้ได้ ซึงเจ้าไข่ดาํนันมาจากนําพุร้อนธรรมชาติลว้น ๆ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดาํเนืองจากถูกแร่

กาํมะถนั มีความเชือว่าเมือทานไข่ดาํ 1 ลูก จะมีอายยุนืขึน 7 ปีบอกไดเ้ลยว่านีก็เป็นอีกหนึงแลนมาร์กทีตอ้งมาปักหมุด

ของเมืองนีเลยทีเดียวทีน่าสนใจอีกอยา่งกต็รงทีทีแห่งนีเป็นจุดชมวิวฟูจิทีสวยทีสุดอีกแห่งหนึง เนืองจากหุบเขาแห่งนียงั

สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิในวนัทอ้งฟ้าโปร่ง ๆ ไดอ้ีกดว้ย 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท” (Gotemba Premium Outlets) เรียกไดว้่าเป็นเอาทเ์ลท็ทีใหญ่

ทีสุดในญีปุ่นเพราะของเยอะมาก ๆ ทงัแบรนดใ์นประเทศและแบรนดต่์างประเทศกมี็ครบหมดทุกอยา่งบริเวณทีตงัจะ

เป็นทางผ่านสาํหรับการไปเทียวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ถอืว่ามีของชอ็ปปิงเพียบแถมบรรยากาศยงัดีงามอีก

ดว้ย ภายในจะมีร้านคา้กว่า 200 ร้านและศูนยอ์าหาร ใหท่้านไดอ้ิสระกบัการเลือกซือเลือกชมสินคา้ทีไดร้วบรวมกว่า 

165แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap 

และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ 

Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ นอกจากนียงัมีหมวดสินคา้อืน ๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋าเสือผา้เดก็

ซึงของทุกชิ นเป็นสินคา้ของแทแ้ละราคาถูกกว่าในหา้งสรรพสินคา้ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปปิงของคนญีปุ่น

โดยเฉพาะ อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิงกนัตามอธัยาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ใหท่้านไดล้ิ มรสปูนาํเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึงไดรั้บการกล่าวขาน

จากนักโภชนาการญีปุ่นว่าเป็นปูนาํเยน็ทีเนือมีรสชาติอร่อยทีสุดและมีเนือทีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านไดอ้ิมอร่อย 

“แบบไม่อัน!!!” 

ทีพกั : FUJI NO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 



หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนําแร่ธรรมชาติ” เพือสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) นาํแร่สไตล์ญีปุ่นให้

ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเตม็อิม ซึงชาวญีปุ่นเชือว่านาํแร่ธรรมชาตินีมีส่วนช่วยเรือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลงั 

 

วันทีสาม ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที 5 – เจดีย์แดงชูเรโตะ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิงชินจูก ุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” (Mount Fuji) สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัและยงัเป็นภูเขาไฟทีมีลกัษณะงดงาม

ทีสุดในโลกแห่งหนึง ใหท่้านไดส้ัมผสับรรยากาศและกลินอายอยา่งใกลชิ้ดที สถานีท ี5 โดยมีความสูงประมาณ 3,776 

เมตร เมือขึนมาถึงชนั5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ทีสวยงามของทะเลสาบทงั 5 ทีลอ้มภูเขาไฟฟูจิทีชนั5นียงัเป็น

ทีตงัของศาลเจา้โคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นทีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทงัยงัเป็นที

สาํหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชือว่าทีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังชนั 5 นี ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa”หรือ 

“สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจทีมีจมูกแดงยนืออกมา) โดยมีความเชือว่าทีนีมีท่านเทนกุปกครองอยู่นันเอง และยงัว่ากนั

ว่าศาลเจา้แห่งนีมีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทีมีนาํหนักกว่า 375 กิโลกรัม

ตกอยูที่พืนในสวน ซึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานนีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นทีมาว่าทาํไมภูเขาไฟฟูจิ

จึงเป็นสถานทีศกัดิสิทธิทีคนเคารพบูชาและนิยมมาซือเครืองลางกลับไปเป็นของทีระลึก อิสระให้ท่านสัมผสักับ

ทศันียภาพทีสวยงามของฟูจิซังในระยะใกลแ้ละเลือกชมเลือกซือของทีระลึกตามอธัยาศยั 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “เจดีย์แดงชูเรโตะ” (Chureito Pagoda) เป็นเจดียห์้าชนับนเนินเขาทีสามารถ

มองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงาม เจดียนี์ตงัอยู่บนศาล

เจา้อาราคุระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) ซึงถูกสร้างขึนเพือระลึกถึงสันติภาพปี ค.ศ. 1963 ซึงจากตวัอาคารหลกั

ของศาลเจ้าตอ้งขึนบนัไดไปเกือบ 400 ขนั โดยนักท่องเทียวจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกบั

เจดียห์า้ชนั อิสระใหท่้านไดห้ามุมถูกใจเกบ็ภาพตามอธัยาศยั 

จากนนัพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค” (Oshino Hakkai) หรือ หมู่บ้านนําใส ตงัอยู่ทีจังหวดัยามานาชิ ใน

เขตพืนทีเดียวกนักบัทะเลสาบทงั 5 ทีลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไวน้นัเอง ถือเป็นหมู่บา้นแห่งการท่องเทียวทียงัคงความ

อุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไวไ้ดอ้ย่างดี หมู่บา้นแห่งบ่อนาํศกัดิทงั 8 บ่อทีกกัเก็บนาํจากการละลายของหิมะบน

ภูเขาไฟฟูจิไว ้ถือเป็นสถานทีทีพลาดไม่ไดบ่้อนาํทงั 8 บ่อภายในหมู่บา้น อยา่งบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, 



บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึงเป็นนาํทีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดู

ร้อน และไหลผ่านหินลาวาทีมีรูพรุนรวมกบัแร่ธาตุต่างๆ จนทาํใหน้าํในบ่อทีเราเห็นนีมีความใสสะอาดเป็นพิเศษคน

ญีปุ่นเชือว่านาํในบ่อเหล่านีนอกจากจะมีความใสสะอาดและเยน็ฉาํแลว้ ยงัมีความศกัดิสิทธิทีหากใครไดดื้มก็จะมีอายุ

ยนืยาวปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บในวนัทีอากาศแจ่มใสทอ้งฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆหมอกอนัหนาทึบ จากหมู่บา้นเราจะ

สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนียงัมีวิธีการสาธิตการนาํพลงังานนาํมาใช ้เช่น นาํมาปันกงัหัน

เพือทีจะใหเ้ครืองตาํขา้วทาํงานฯลฯ อิสระใหท่้านถ่ายรูปและซือของทีระลึกจากชุมชุนพืนบา้นและบริเวณโดยรอบ 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญีปุ่น ตงัอยู่ในภูมิภาคคนัโต มีนักท่องจาํนวนไม่

นอ้ยทีตอ้งการเดินทางมายงัจุดศูนยก์ลางของดินแดนอาทิตยอ์ุทยัแห่งนี ซึงโตเกียวไดชื้อว่าเป็นมหานครทีผสมผสาน

ความหลากหลายของวฒันธรรมอนัเฉพาะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชนัชนัแนวหน้าและเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ... เพือนาํ

ท่านไปชอ้ปปิง ณ “ย่านชินจูก”ุ หรือ “ศูนย์กลางทีสองแห่งนคร” ย่านความเจริญอนัดบัหนึงของนครโตเกียวใน

ปัจจุบนั ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ ร้านขายของเป็นพนั ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ซึงจะมีผูค้นนับหมืนเดินกนั

ขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ งสินค้ามากมายทัง

เครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครืองเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินคา้ทีจะเอา

ใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋ารองเทา้ เสือผา้ แบรนดเ์นม เสือผา้แฟชนัสาํหรับวยัรุ่น เครืองสาํอางยหีอ้ดงัของญีปุ่นไม่ว่าจะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน ๆ อีกมากมาย 

* เพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือคาํอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ * 

ทีพกั : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันทีสี โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกซุ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิงเอออน พลาซ่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  

นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมจ”ิ (Meiji Shrine) เป็นศาลเจา้แบบชินโต ซึงมีความเชือว่าจกัรพรรดิเป็นประมุขของศาสนา 

สืบสายเลือดมาจากเทพ การสร้างศาลเจา้กเ็พืออุทิศใหก้บัจกัรพรรดิเมจิและพระราชินีโชเคง ซึงศาลเจา้เมจิเป็นศาลเจ้าที

มีความสาํคญัมากในประเทศญีปุ่น การสร้างศาลเจ้าแห่งนีเป็นงานยิงใหญ่ระดบัชาติ มีการออกแบบและสร้างโดยนัก

ออกแบบชนันาํและช่างฝีมือ ชาวญีปุ่นไดมี้ส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึงของศาลเจ้าเมจิดว้ยการบริจาคตน้ไมเ้พือปลูก

เป็นป่ารอบ ๆ ศาลเจา้ มีตน้ไมถู้กส่งมาจากทวัญีปุ่นถึง 100,000 ตน้ มากเพียงพอทีจะทาํให้เป็นป่ากลางเมือง บนพืนที 

170 เอเคอร์ บรรยากาศเหมือนป่าจริง ๆ ร่มรืนไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มกัจะมีการจัดงานแต่งงานทีนีอยู่บ่อย ๆ ในวนัปีใหม่

จะมีชาวญีปุ่นและนกัท่องเทียวมาขอพรทีศาลเจา้แห่งนีถึง 3 ลา้นคน 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “ถนนอิโช นามิกิ” หรือ “กิงโกะ อเวนิว” (Ginkgo Avenue) เป็นหนึงในสถานทียอดนิยมใน

การชมใบไมเ้ปลียนสีของตน้แปะก๊วยในช่วงฤดูใบไมเ้ปลียนสี ใบของตน้แปะก๊วยจะเปลียนเป็นสีเหลืองทองอร่าม

สวยงาม ทงัสองขา้งทางใตต้น้ไมจ้ะเตม็ไปดว้ยใบไมที้ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพกัผ่อนหยอ่นใจ ถนนทงัสอง

ขา้งทางของถนนเส้นนีจะมีร้านคาเฟ่ทีทาํระเบียงยืนออกมาเพือนังชมต้นไม ้โดยเฉพาะในช่วงทีใบต้นแป๊ะก๊วย

เปลียนเป็นสีเหลืองทองคนจะมานงัพกัผ่อนจิบกาแฟและทานอาหารกนัเยอะมาก 



จากนนัพาท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วดัเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรือ

เรียกอีกอยา่งว่าวดัโคมแดง เป็นหนึงในวดัทีเก่าแก่และเป็นทีนิยมมากทีสุดวดัหนึงของเมืองโตเกียวถูกสร้างขึนเสร็จเมือ

ประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมทีเป็นทองสัมฤทธิมีขนาดเล็กเพียง 5.5 

เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษที์มีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะเลือกเดิน

ที “ถนนนาคามิเซะ” เป็นถนนยาวเขา้สู่พืนทีภายในวดัทีจะเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมายท่านจะไดช้มและซือสินคา้ของ

ฝากของทีระลึกทีเป็นสินคา้พืนเมือง Made In Japan แท ้ๆ รวมทงัขา้วของเครืองใชคุ้ณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม หมวก 

รองเทา้ กระเป๋า เสือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตลญี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

  

หลงัอาหารกลางวันนาํท่านเขา้ประตูทะลุมิติยอ้นยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซาวาระ” เมืองนีถือว่าเป็นเมืองเล็ก ๆ 

กะทดัรัดทีมีเสน่ห์ไม่แพที้ไหน ๆ เลย บา้นเรือนร้านคา้ต่าง ๆ ยงัคงเกบ็บรรยากาศความเป็นเอโดะไวอ้ย่างเต็มเปียม แต่

เดิมทีนนัเมืองนีเคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ เมืองแห่งนีตงัอยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มีชือเรียกว่า

เอโดะนอ้ย “Little Edo” ไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคารประวติัศาสตร์สําคญั ในปี ค.ศ.1996 ทีอยู่อาศยั

แบบดงัเดิม ร้านคา้ต่าง ๆ และคลงัสินคา้จากสมยัเอโดะ จุดทีเรียกไดว้่าเป็นไฮไลทข์องเมืองนนักคื็อ Ja Ja Bridge ซึงเป็น

สะพานทีจะมีนาํไหลออกมาจากสะพานทงัสองดา้นคลา้ยนาํตก ใกล ้ๆ กบัสะพานจาจาเป็นทีตงัของ พิพิธภณัฑอ์ิโนะทา

ดาทากะ (Ino Tadataka Museum) และบา้นพกัอาศยัเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะคือผูที้บุกเบิกประเทศญีปุ่น 

ก่อนเดินทางกลบันาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปปิ งของฝากกลบับา้นของเหล่า

นกัท่องเทียวทีมาเทียวญีปุ่นเป็นศูนยร์วมสินคา้ชนันาํต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกากลอ้งกระเป๋ารองเทา้เสือผา้ เป็นตน้ 

รวมทงัร้าน 100 เยนทีเตม็ไปดว้ยสินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทงัยงัมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายมกัจะ

เป็นร้านอาหารประเภท Fast Food ทีมีราเมง็อร่อย ๆ และอาหารอืน ๆ ในราคาไม่แพงนกั ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน

กบัการเลือกชมและซือสินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร (7) 

ทีพกั : NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีห้า สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

0915 เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทียวบิน XJ 601 

1400  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาทีม่วีตัถปุระสงคเพือ่ทองเทีย่วหรอืสาํรวจ
เสนทางเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงของทางประเทศไทยและ
ญี่ปุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถอืเปนเหตผุลทีอ่ยูนอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
ทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้นแกทาน 



 

 

 

   อตัราค่าบริการ   04 – 08 พฤศจิกายน 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 43,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่าวซ่ีา + ประกนั)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พกัเดียวเพมิ                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มรีาคาเด็ก*** 

 

   อตัราค่าบริการ   11 – 15 พฤศจิกายน 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่าวซ่ีา + ประกนั)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พกัเดียวเพมิ                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มรีาคาเด็ก*** 

 

   อตัราค่าบริการ   18 – 22 พฤศจิกายน 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่าวซ่ีา + ประกนั)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พกัเดียวเพมิ                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มรีาคาเด็ก*** 

 

   อตัราค่าบริการ   25 – 29 พฤศจิกายน 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่าวซ่ีา + ประกนั)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พกัเดียวเพมิ                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มรีาคาเด็ก*** 
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