
 

 

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N 

ซุปตาร ์ไมไ่ดห้วิแสง แตแ่สงมนักระทบ 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 



 

 

ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

ลอ่งเรอืโจรสลดั พาชมิ ไขด่ า ณ หบุเขาโอวาคดุาน ิ

ไฮไลท!์! สะดดุตาไปกบั ใบไมเ้ปลีย่นส ีสดใส ณ อโุมงคเ์มเป้ิล หรอื โมมจิ ิ

สมัผสัความสวยงามทุง่หญา้สขีาวสทีอง ณ ทุง่หญา้ซูซูกแิหง่เซนโกคฮุาระ 
เยอืนหมูบ่า้นน า้ใส หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 

สกัการะส ิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

ขอพร ณ วดันารติะซนั พรอ้มเดนิเลน่ ณ  ถนนปลาไหล 

ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

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**วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.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.- 
 

 

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.- 
 

 

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 28,888.- 8,900.- 
 

 



 

 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - ฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิ ไขด่ า 

ณ หบุเขาโอวาคดุาน ิ– ทุง่หญา้ซูซูกแิหง่เซนโกคฮุาระ - ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา

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 ธนัวาคม 2565 30,888.- 8,900.- 
 

 

28 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

29 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2565 31,888.- 8,900.- 
 

 



 

 

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านเดนิทางสู ่ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมอืงหนึง่ในอ าเภออาชกิะราชโิมะ จงัหวดัคานากา

วะ ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวนัออก เป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว โดยสามารถ

เดนิทางไปชมภูเขาไฟฟูจจิากโตเกยีวและกลับไดภ้ายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน ้าพุรอ้น 

พพิธิภัณฑ์ และกจิกรรมนันทนาการอื่น ๆ แลว้ ฮาโกเนะยังไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณี

แห่งชาตญิี่ปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่ น (Japanese Geoparks Network) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาช ิใชเ้วลา

ประมาณ 10-15 นาท ีใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนยีภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟู

จอิกีดว้ย  

เดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20-30 นาท)ี คอื หุบเขา

ภูเขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาคาม ิในชว่งทีภู่เขาไฟฮาโกเนะระเบดิครัง้สุดทา้ยเมือ่ประมาณ 

3,000 ปีก่อน ดังนัน้ ท าใหบ้รเิวณนี้มแีร่ก ามะถันหรอืซัลเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่ า 

(Kuro-Tamago) ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่นี ้ว่ากันวา่กนิไขด่ าหนึง่ฟอง จะ

อายยุนืขึน้ไปอกีเจ็ดปี  

น าท่านชม ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ (Sengokuhara Susuki Grass Fields or 

Sengokuhara pampas Grass Fields) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปิดใหเ้ขา้ชม

ตลอดทัง้ปีและในแตล่ะฤดจูะมคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ในฤดูใบไมร้่วง (Autumn) ถอืเป็น

ไฮไลท!์!! ของที่นี่ เพราะตน้หญา้ซูซูกจิะค่อยๆ เปลีย่นสจีากเขยีวเป็นขาวและกลายเป็น

น า้ตาลอมทองในทีสุ่ด ดว้ยความกวา้งสดุลูกลูกตากับหญา้ใบสขีาวหรอืสทีองเปล่งประกายวาววับ

ตัดกบัทอ้งฟ้าสคีรามสดใส ท าใหทุ้ง่หญา้แหง่นีม้ทีัศนยีภาพทีส่วยงามอยา่งมาก ส าหรับทุง่แหง่นี ้เดมิ

ทใีนสมยัเอโดะ เป็นหมูบ่า้นทีช่ ือ่วา่ เซนโกคมุรูะ (Sengoku Mura) ทีด่นิบรเิวณนีถ้กูน ามาปลกูขา้วแต่

เนื่องจากบรเิวณนี้เป็นดนิภเูขาไฟไมเ่หมาะแกก่ารปลูกขา้ว จงึปรับมาปลูกหญา้แทน โดยน าหญา้นัน้

มาใชป้ระโยชนใ์นการท าหลังคา ซึง่เป็นลักษณะบา้นเรอืนของชาวญีปุ่่ นในสมยักอ่น แมต้อนนีไ้มไ่ดใ้ช ้

หญา้ในการมุงหลังคาแลว้ บรเิวณทุ่งกวา้งแห่งนี้ก็ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตเิช่นใน

ปัจจุบัน อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิเดนิชมความงามและถ่ายรูปตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่น

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 



 

 

วนัทีส่าม หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก - จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  - พธิชีงชา

ญีปุ่่ น - อุโมงคใ์บเมเป้ิล (ขึน้อยูก่บัฤดกูาล) - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนา

กามเิสะ – ถา่ยรปู โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ - ยา่นโอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงนา

รติะ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี  

เป็นในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับ

พืน้หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้น

เล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามา

นาคาโกะ บอ่น ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูิ

ผ่านหนิลาวาที่มรีูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลติภัณฑ์

ทอ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

09.50 น. เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่คีวามสูงเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้

มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอ

สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 10 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 



 

 

 
ส าหรบัวนัเดนิทางที ่**29 ตุลาคม-02 พฤศจกิายน , 30 ตุลาคม-03 พฤศจกิายน , 31 

ตุลาคม-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 45 นาท)ี 

แวะชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีณ อุโมงคใ์บเมเป้ิล (Momiji Corridor or Momiji Kairo) 

เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนยิม ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบคาวากจูโิกะ บรเิวณดังกล่าวจะถูกจัดเป็น

งานเทศกาลชมใบเมเป้ิลเปลีย่นส ีFuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ทีต่ลอด

สองฝ่ังขา้งทางจะเรยีงรายไปดว้ยตน้เมเป้ิลมากกวา่ 60 ตน้ ทีม่ใีบสแีดง สเีหลอืงและสสีม้สลับไปมา

ทอดยาวกวา่ 2 กโิลเมตร ส าหรับใบทีแ่หง้แลว้ก็จะรว่งหลน่ลงทีพ่ืน้หรอืทีค่ลอง ท าใหท้ัง้ดา้นบนและ

ดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิลหลากสสีัน ราวกับพุ่มอโุมงคใ์บเมเป้ิล ในยามค ่าคนืตัง้แต่เวลา 16.30 -

22.00 น. จะมีการประดับไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวทาง ท าให ้

อโุมงคใ์บเมเป้ิลแห่งนี้ไมว่่าจะยามกลางวันหรอืกลางคนืก็งดงามไมแ่พก้ัน (**หมายเหต ุเทศกาล 

Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจดัขึน้ในช่วงราวๆ ปลายเดอืนตุลาคม 

ของทกุปี และส าหรบัปี 2022 ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแนช่ดั) 

เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) จากนัน้ นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า 

ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความ

เคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบั

ภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มชี ือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” 

บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ



 

 

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และ

ขนมนานาชนดิ ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถา่ยรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีสู่ง

ที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น ้ าสุมดิะ เป็นหอส่ง

สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนีม้ี

ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 

600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ 

หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

เดนิทางสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม

ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่  เมอืงนารติะ - วดันารติะซนั - ถนนปลาไหล โอโมเตะซงัโดะ นารติะ - ยา่นเมอืงเกา่คาวาโก

เอะ - กรงุโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าทา่นสู ่วดันารติะซนั (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดในพระพทุธศาสนาเกา่แก ่ตัง้อยู่

ทีเ่มอืงนารติะ จังหวัดชบิะ ทีว่ัดแห่งนี้มรีูปเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอ ทีม่ชี ือ่เรยีกขานกันมาตัง้แต่

สมัยโบราณว่า "นารติะฟโุด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็นหนึง่ในศาสนสถานส าคัญทีเ่ป็น

ศูนยก์ลางความศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอ ชาวญีปุ่่ นและนักท่องเทีย่วนยิมมาไหวข้อพรเรือ่งการงาน 

การเดนิทางปลอดภัย และโชคลาภ บรเิวณถนนเขา้สูว่ัด เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่ว่า โอโมเตะซงัโดะ 

นารติะ (Naritasan Omotesando) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานี

รถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ 

และทีถ่นนแห่งนี้จะมรีา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขึน้ชือ่ และมกีารแร่ปลาโชวส์ดๆ หนา้รา้นอกีดว้ย ซึง่

เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 

 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยูต่ดิ

โตเกยีว มเีมอืงชชิบิ ุทีโ่ดดเด่นเรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่ง

รวมจดุชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจหลายแหง่  



 

 

 เดนิชม ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านทีม่บีา้นเรอืน

สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่

สมยักอ่น โดยค าวา่ Kura แปลวา่ โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนครุะซคุรุ ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่น

นยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี ้ในสมยักอ่นเนือ่งจากเมอืงคาวาโกเอะ

เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจุบนัเลยทเีดยีว พ่อคา้แมค่า้

จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยงัคงความดัง้เดมิมาจนถงึ

ปัจจบุนัก็ม ีจากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลกูกวาด (Candy Alley) 

เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่

ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กี้พื้นเมอืงญี่ปุ่ น, 

ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมนัหวาน และยงัมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับเขา้สู่ กรุงโตเกียว น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงชนิจุกุ 

(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง

สนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจ

คุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง

ของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุด

เช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอ

มคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคณุภาพเกรดด ี ความ

ละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิ

เลน่ไปมาอยูเ่หนอืกรงุโตเกยีว นอกจากแมวยกัษ์แลว้ ทา่นยงัสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถ่กูครเีอท

ใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีนีี ้ไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จาน

บนิ UFO แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น  ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 



 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

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

 

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


