กําหนดการเดินทาง

ราคา

04 – 08 พฤศจิกายน 2565

43,900.- บาท
42,900.- บาท
41,900.- บาท
42,900.- บาท

11 – 15 พฤศจิกายน 2565
18 – 22 พฤศจิกายน 2565
25 – 29 พฤศจิกายน 2565

วันที

กําหนดการเดินทาง

1

กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.50 – 08.00 )

2

เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival (12 – 19
พฤศจิกายน) – ล่ องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้ อปปิ ง
โกเทมบะ เอาท์ เล็ท

3

ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที 5 – เจดีย์แดงชูเรโตะ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้
อปปิ งชินจูกุ

4

โตเกียว – ศาลเจ้ าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกุซ่า – ย่ านเมืองเก่ าซา
วาระ – ช้ อปปิ งเอออน พลาซ่ า

5

สนามบินนาริตะ – สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 )

เช้ า เทียง

คํา

โรงแรม

✈

-

FUJI NO BOKAEN
HOTE HOTEL OR
L
SIMILAR
LISTEL SHINJUKU
- HOTEL OR
SIMILAR
NARITA VIEW
HOTEL OR
SIMILAR

✈

วันทีหนึง

กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.50 – 08.00 )

2000

พร้อมกันทีสนามบินสุ วรรณภูมิชนระหว่
ั
างประเทศขาออก (ชัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2)
พบกับเจ้าหน้าทีทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็ คอินปิ ดบริ การก่ อนเวลาเครื องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึนเครื อง
ดังนันผู้โดยสารจําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขึนเครืองก่ อนเวลาเครืองออกอย่างน้ อย 45 นาที ***

2350

ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทียวบิน XJ 600
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง ... เวลาท้องถิ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)

วันทีสอง

เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival (12 – 19 พฤศจิกายน) – ล่ องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุ บเขาโอวาคุดานิ –
ช้ อปปิ งโกเทมบะ เอาท์ เล็ท

0840

ถึง สนามบินนาริตะประเทศญีปุ่ น ดินแดนอาทิตย์อุทัย
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

พาท่านเดินทางสู่ เทศกาล “Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival” (12 – 19 พฤศจิกายน) ซึ งจัดทุก ๆ ปี ในหน้า
ฤดูใบไม้ร่วง โดยมักจะเป็ นทังเดือนพฤศจิ กายน ภายในเทศกาลจะมีร้านค้ามากมาย มีทงอาหารพื
ั
นเมืองและงานฝี มือ

เรี ยงรายอยูฝ่ ั งทิศเหนือของทะเลสาบคาวากุจิ ทังยังมีการประดับไฟต้นเมเปิ ลในตอนกลางคืนอีกด้วย ผูค้ นมักตามหาจุ ด
ชมวิวเพือดืมดํากับใบไม้เปลียนสี ต่าง ๆ ทังสี แดงของใบเมเปิ ลและสี เหลืองของใบแปะก๊วยซึ งมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิ
เทียง

คํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางมุ่งสู่ “วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ” เป็ นเมืองหนึงในอําเภออาชิงาราชิโมะ จังหวัดคา
นางาวะ ประเทศญีปุ่ น ตังอยูบ่ ริ เวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก ซึ งถือว่าเป็ นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจทีมีชือเสี ยงและ
ได้รับความนิยมมากทีสุ ดแห่ งหนึ งของญีปุ่ นหนึ งในกิจกรรมทีพลาดไม่ได้คือการ “ล่ องเรื อโจรสลัด” ทีทะเลสาบอาชิ
(Lake Ashi) (ใช้ เวลาล่ อง 15 นาที) โดยทะเลสาบอาชินนก่
ั อตัวขึนในแอ่งหลุมของภูเขาฮาโกเน่ หลังจากการระเบิดครั ง
สุ ดท้ายของภูเขาไฟเมือ 3,000 ปี ก่อน ขณะล่องเรื อ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ ใหม่และวิวทิวทัศน์ทีงดงาม และที
พลาดไม่ ได้ทีสุ ด นันคือ การเลื อกหามุมถูก ใจบริ เ วณดาดฟ้ าเรื ออิ สระให้ท่า นได้ถ่ ายภาพความงามอย่างแท้จริ งของ
ทะเลสาบทีมีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังตามอัธยาศัย
จากนันนําท่านมุ่งหน้าสู่ “หุ บเขาโอวาคุดานิ” (Owakudani) หรื อทีเรี ยกอีกอย่างว่า “หุ บเขานรก” (เดินทางโดยรสบัส )
ตังอยูท่ ีเมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า เป็ นหุบเขาทีเกิดขึนจากการปะทุขึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมือหลายพันปี ก่อน
ทําให้เกิดบ่อนําร้อนผุดขึนมาจากใต้ดิน นําและควันเหล่านีจะมีส่วนผสมของกํามะถันอยูด่ ว้ ยโดยทีปัจจุบนั ก็ยงั คงเป็ นอีก
หนึงภูเขาไฟทียังไม่ดบั อยูจ่ ึงทําให้มีบ่อนําร้อนและกํามะถันหลงเหลืออยู่ ท่านจะต้องมาลิ มรสไข่ดาํ แห่งหุ บเขาโอวาคุดา
นิ กนั ให้ได้ ซึ งเจ้า ไข่ด าํ นันมาจากนําพุร้ อนธรรมชาติ ลว้ น ๆ โดยด้านนอกของเปลือ กไข่ จะเป็ นสี ดาํ เนื องจากถูกแร่
กํามะถัน มีความเชือว่าเมือทานไข่ดาํ 1 ลูก จะมีอายุยนื ขึน 7 ปี บอกได้เลยว่านี ก็เป็ นอีกหนึ งแลนมาร์ กทีต้องมาปั กหมุด
ของเมืองนีเลยทีเดียวทีน่าสนใจอีกอย่างก็ตรงทีทีแห่งนีเป็ นจุดชมวิวฟูจิทีสวยทีสุ ดอีกแห่งหนึง เนืองจากหุ บเขาแห่ งนี ยัง
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิในวันท้องฟ้ าโปร่ ง ๆ ได้อีกด้วย
จากนันนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์ เล็ท” (Gotemba Premium Outlets) เรี ยกได้ว่าเป็ นเอาท์เล็ททีใหญ่
ทีสุ ดในญีปุ่ นเพราะของเยอะมาก ๆ ทังแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่างบริ เวณทีตังจะ
เป็ นทางผ่านสําหรับการไปเทียวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ถอื ว่ามีของช็อปปิ งเพียบแถมบรรยากาศยังดีงามอีก
ด้วย ภายในจะมีร้านค้ากว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซือเลือกชมสิ นค้าทีได้รวบรวมกว่า
165แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap
และอีกมากมาย หมวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสิ นค้า Home Fashion ได้แก่
Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็ นต้น นอกจากนียังมีหมวดสิ นค้าอืน ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ าเสือผ้าเด็ก
ซึ งของทุกชิ นเป็ นสิ นค้าของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้าถือเป็ นสวรรค์แห่งการช้อปปิ งของคนญีปุ่ น
โดยเฉพาะ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
พร้ อมเสิ ร์ฟท่ านด้ วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ ปูยกั ษ์” ให้ท่านได้ลิ มรสปูนาํ เย็นแห่ ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ งได้รับการกล่าวขาน
จากนัก โภชนาการญีปุ่ นว่ าเป็ นปู นาํ เย็น ทีเนือมีรสชาติอ ร่ อยทีสุ ดและมี เนื อทีนุ่ มน่ ารั บประทานให้ท่ า นได้อิ มอร่ อ ย
“แบบไม่ อัน!!!”

ทีพัก : FUJI NO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่ า

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนําแร่ ธรรมชาติ” เพือสุ ขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) นําแร่ สไตล์ญีปุ่ นให้
ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ ม ซึ งชาวญีปุ่ นเชือว่านําแร่ ธรรมชาตินีมีส่วนช่วยเรื อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง
วันทีสาม

ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที 5 – เจดีย์แดงชูเรโตะ – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้ อปปิ งชินจูกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟู จิ” (Mount Fuji) สัญลักษณ์ ของแดนอาทิตย์อุทยั และยังเป็ นภูเขาไฟทีมีลกั ษณะงดงาม
ทีสุ ดในโลกแห่งหนึง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและกลิ นอายอย่างใกล้ชิดที สถานีที 5 โดยมีความสู งประมาณ 3,776
เมตร เมือขึนมาถึงชัน5จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทีสวยงามของทะเลสาบทัง 5 ทีล้อมภูเขาไฟฟูจิทีชัน5นี ยังเป็ น
ทีตังของศาลเจ้าโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นทีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทังยังเป็ นที
สําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชือว่าทีบริ เวณโดยรอบของฟูจิซังชัน 5 นี ถูกเรี ยกว่า “Tengu no niwa”หรื อ
“สวนของท่านเทนกุ” (ปี ศาจทีมีจมูกแดงยืนออกมา) โดยมีความเชือว่าทีนีมีท่านเทนกุปกครองอยู่นั นเอง และยังว่ากัน
ว่าศาลเจ้าแห่งนีมีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ ากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทีมีนาํ หนักกว่า 375 กิโลกรั ม
ตกอยูท่ ีพืนในสวน ซึ งในสมัยก่อนมีผคู ้ นนิยมมาทดลองยกขวานนีกันมากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นทีมาว่าทําไมภู เขาไฟฟูจิ
จึ งเป็ นสถานทีศักดิ สิ ทธิ ที คนเคารพบูชาและนิ ยมมาซื อเครื องลางกลับไปเป็ นของทีระลึ ก อิส ระให้ท่านสั มผัสกับ
ทัศนียภาพทีสวยงามของฟูจิซังในระยะใกล้และเลือกชมเลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “เจดีย์แดงชู เรโตะ” (Chureito Pagoda) เป็ นเจดียห์ ้าชันบนเนิ นเขาทีสามารถ
มองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ (Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดียน์ ีตังอยู่บนศาล
เจ้าอาราคุระเซนเกน (Arakura Sengen Shrine) ซึ งถูกสร้างขึนเพือระลึกถึงสันติภาพปี ค.ศ. 1963 ซึ งจากตัวอาคารหลัก
ของศาลเจ้าต้องขึนบันไดไปเกือบ 400 ขัน โดยนักท่องเทียวจะได้ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับ
เจดียห์ า้ ชัน อิสระให้ท่านได้หามุมถูกใจเก็บภาพตามอัธยาศัย
จากนันพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิ โนะ ฮั คไค” (Oshino Hakkai) หรื อ หมู่บ้านนํ าใส ตังอยู่ทีจังหวัดยามานาชิ ใน
เขตพืนทีเดียวกันกับทะเลสาบทัง 5 ทีล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้นนเอง
ั
ถือเป็ นหมู่บา้ นแห่ งการท่องเทียวทียังคงความ
อุดมสมบรู ณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บา้ นแห่ งบ่อนําศักดิทัง 8 บ่อทีกักเก็บนําจากการละลายของหิ มะบน
ภูเขาไฟฟูจิไว้ ถือเป็ นสถานทีทีพลาดไม่ได้บ่อนําทัง 8 บ่อภายในหมู่บา้ น อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ,

บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ , บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ งเป็ นนําทีเกิดจากการละลายของหิ มะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดู
ร้อน และไหลผ่านหินลาวาทีมีรูพรุ นรวมกับแร่ ธาตุต่างๆ จนทําให้นาํ ในบ่อทีเราเห็นนี มีความใสสะอาดเป็ นพิเศษคน
ญีปุ่ นเชือว่านําในบ่อเหล่านีนอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉําแล้ว ยังมีความศักดิสิ ทธิ ทีหากใครได้ดืมก็จะมีอายุ
ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในวันทีอากาศแจ่ มใสท้องฟ้ าปลอดโปร่ งไร้ เมฆหมอกอันหนาทึบ จากหมู่บา้ นเราจะ
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ยังมีวิธีการสาธิ ตการนําพลังงานนํามาใช้ เช่น นํามาปั นกังหัน
เพือทีจะให้เครื องตําข้าวทํางานฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายรู ปและซือของทีระลึกจากชุมชุนพืนบ้านและบริ เวณโดยรอบ
จากนันนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น ตังอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนักท่องจํานวนไม่
น้อยทีต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี ซึ งโตเกียวได้ชือว่าเป็ นมหานครที ผสมผสาน
ความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็ นแหล่งรวมแฟชันชันแนวหน้าและเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ... เพือนํา
ท่านไปช้อปปิ ง ณ “ย่ านชิ นจูก”ุ หรื อ “ศู นย์ กลางที สองแห่ งนคร” ย่านความเจริ ญอันดับหนึ งของนครโตเกียวใน
ปัจจุบนั ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสิ นค้า ร้านขายของเป็ นพัน ๆ ร้ าน และร้ านร้ อยเยน ซึ งจะมีผูค้ นนับหมืนเดินกัน
ขวัก ไขว่ ถื อ เป็ นจุ ด นั ด พบยอดนิ ย มอี ก ด้ว ย ให้ ท่ า นอิ ส ระและเพลิ ด เพลิ น กั บ การช้อ ปปิ งสิ นค้า มากมายทั ง
เครื องใช้ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ซานริ โอช็อป หรื อสิ นค้าทีจะเอา
ใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ ารองเท้า เสือผ้า แบรนด์เนม เสือผ้าแฟชันสําหรับวัยรุ่ น เครื องสําอางยีห้อดังของญีปุ่ นไม่ว่าจะ
เป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน ๆ อีกมากมาย
* เพือให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมือคําอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านเลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่ าง ๆ *

ทีพัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีสี

โตเกียว – ศาลเจ้ าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกุซ่า – ย่านเมืองเก่ าซาวาระ – ช้ อปปิ งเอออน พลาซ่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)

นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าเมจิ” (Meiji Shrine) เป็ นศาลเจ้าแบบชินโต ซึ งมีความเชือว่าจักรพรรดิเป็ นประมุขของศาสนา
สื บสายเลือดมาจากเทพ การสร้างศาลเจ้าก็เพืออุทิศให้กบั จักรพรรดิเมจิและพระราชินีโชเคง ซึ งศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าที
มีความสําคัญมากในประเทศญีปุ่ น การสร้ างศาลเจ้าแห่ งนี เป็ นงานยิ งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบและสร้ างโดยนัก
ออกแบบชันนําและช่างฝี มือ ชาวญีปุ่ นได้มีส่วนร่ วมในการเป็ นส่ วนหนึงของศาลเจ้าเมจิ ดว้ ยการบริ จาคต้นไม้เพือปลูก
เป็ นป่ ารอบ ๆ ศาลเจ้า มีตน้ ไม้ถูกส่ งมาจากทัวญีปุ่ นถึง 100,000 ต้น มากเพียงพอทีจะทําให้เป็ นป่ ากลางเมือง บนพืนที
170 เอเคอร์ บรรยากาศเหมือนป่ าจริ ง ๆ ร่ มรื นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มักจะมีการจัดงานแต่งงานทีนี อยู่บ่อย ๆ ในวันปี ใหม่
จะมีชาวญีปุ่ นและนักท่องเทียวมาขอพรทีศาลเจ้าแห่งนีถึง 3 ล้านคน
จากนันนําท่านเดินทางสู่ “ถนนอิโช นามิกิ” หรื อ “กิงโกะ อเวนิ ว” (Ginkgo Avenue) เป็ นหนึ งในสถานทียอดนิ ยมใน
การชมใบไม้เปลียนสี ข องต้นแปะก๊ วยในช่วงฤดูใบไม้เปลี ยนสี ใบของต้นแปะก๊ว ยจะเปลียนเป็ นสี เหลือ งทองอร่ า ม
สวยงาม ทังสองข้างทางใต้ตน้ ไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ทีร่ วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ถนนทังสอง
ข้า งทางของถนนเส้ น นี จะมี ร้ า นคาเฟ่ ที ทํา ระเบี ย งยืนออกมาเพื อนั งชมต้น ไม้ โดยเฉพาะในช่ ว งที ใบต้น แป๊ ะก๊ ว ย
เปลียนเป็ นสี เหลืองทองคนจะมานังพักผ่อนจิบกาแฟและทานอาหารกันเยอะมาก

เทียง

จากนันพาท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรื อ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) หรื อ
เรี ยกอีกอย่างว่าวัดโคมแดง เป็ นหนึงในวัดทีเก่าแก่และเป็ นทีนิยมมากทีสุ ดวัดหนึงของเมืองโตเกียวถูกสร้ างขึนเสร็ จเมือ
ประมาณปี ค.ศ. 645 เชิ ญท่ า นกราบนมัสการขอพรจากองค์เ จ้าแม่ กวนอิ มที เป็ นทองสั มฤทธิ มีข นาดเล็ก เพีย ง 5.5
เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก สู ง 4.5 เมตร หรื อจะเลือกเดิน
ที “ถนนนาคามิเซะ” เป็ นถนนยาวเข้าสู่ พืนทีภายในวัดทีจะเต็มไปด้ว ยร้ านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซื อสิ นค้าของ
ฝากของทีระลึกทีเป็ นสิ นค้าพืนเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทังข้าวของเครื องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ ม หมวก
รองเท้า กระเป๋ า เสือผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญีปุ่ นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

คํา

หลังอาหารกลางวันนําท่า นเข้า ประตู ทะลุมิติ ยอ้ นยุคไปย่านเมือ งเก่า ณ “เมืองซาวาระ” เมือ งนี ถือว่ าเป็ นเมืองเล็ก ๆ
กะทัดรัดทีมีเสน่ห์ไม่แพ้ทีไหน ๆ เลย บ้านเรื อนร้านค้าต่าง ๆ ยังคงเก็บบรรยากาศความเป็ นเอโดะไว้อย่างเต็มเปี ยม แต่
เดิมทีนนเมื
ั องนีเคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ เมืองแห่งนีตังอยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มีชือเรี ยกว่า
เอโดะน้อย “Little Edo” ได้รับการขึนทะเบียนเป็ นย่านอนุ รักษ์อาคารประวัติศาสตร์ สําคัญ ในปี ค.ศ.1996 ทีอยู่อาศัย
แบบดังเดิม ร้านค้าต่าง ๆ และคลังสิ นค้าจากสมัยเอโดะ จุดทีเรี ยกได้ว่าเป็ นไฮไลท์ของเมืองนันก็คือ Ja Ja Bridge ซึ งเป็ น
สะพานทีจะมีนาํ ไหลออกมาจากสะพานทังสองด้านคล้ายนําตก ใกล้ ๆ กับสะพานจาจาเป็ นทีตังของ พิพิธภัณฑ์อิโนะทา
ดาทากะ (Ino Tadataka Museum) และบ้านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะคือผูท้ ีบุกเบิกประเทศญีปุ่ น
ก่อ นเดิน ทางกลับ นํา ท่า นเดิน ทางสู่ “เอออน พลาซ่ า ” (Aeon plaza) เป็ นแหล่งช็อ ปปิ งของฝากกลับ บ้า นของเหล่ า
นักท่องเทียวทีมาเทียวญีปุ่ นเป็ นศูนย์รวมสิ นค้าชันนําต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกากล้องกระเป๋ ารองเท้าเสื อผ้า เป็ นต้น
รวมทังร้าน 100 เยนทีเต็มไปด้วยสิ นค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทังยังมีร้านอาหารให้เลือกรั บประทานมากมายมักจะ
เป็ นร้านอาหารประเภท Fast Food ทีมีราเม็งอร่ อย ๆ และอาหารอืน ๆ ในราคาไม่แพงนัก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการเลือกชมและซือสิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (7)

ทีพัก : NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันทีห้ า
เช้ า

สนามบินนาริตะ – สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุณาตรวจสอบสั มภาระให้ เรียบร้ อยเพือเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”

0915
1400

เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทียวบิน XJ 601
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้ น
*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาทีม
่ ว
ี ต
ั ถุประสงคเพือ
่ ทองเทีย
่ วหรือสํารวจ
เสนทางเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของทางประเทศไทยและ
ญี่ปุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถือเปนเหตุผลทีอ
่ ยูน
 อกเหนือความรับผิดชอบของ
ทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น แกทา น

อัตราค่ าบริการ 04 – 08 พฤศจิกายน 2565
ผู้ใหญ่

ท่ านละ

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)
พักเดียวเพิม

ท่ านละ
ท่ านละ

43,900.- บาท
2,000.- บาท
6,000.- บาท

***ไม่มรี าคาเด็ก***

อัตราค่ าบริการ 11 – 15 พฤศจิกายน 2565
ผู้ใหญ่

ท่ านละ

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)
พักเดียวเพิม

ท่ านละ
ท่ านละ

42,900.- บาท
2,000.- บาท
6,000.- บาท

***ไม่มรี าคาเด็ก***

อัตราค่ าบริการ 18 – 22 พฤศจิกายน 2565
ผู้ใหญ่

ท่ านละ

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)
พักเดียวเพิม

ท่ านละ
ท่ านละ

41,900.- บาท
2,000.- บาท
6,000.- บาท

***ไม่มรี าคาเด็ก***

อัตราค่ าบริการ 25 – 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้ใหญ่

ท่ านละ

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)
พักเดียวเพิม

ท่ านละ
ท่ านละ

***ไม่มรี าคาเด็ก***

42,900.- บาท
2,000.- บาท
6,000.- บาท

