
 

 

TOKYO IBARAKI FUJI 6D4N 

ซุปตาร ์นอนโตเกยีว 4 ดาว 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนสงิหาคม 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 



 

 

นมสัการ พระใหญอ่ชุคิ ุไดบทุส ึพระพทุธรปูปางยนืทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น 

เทีย่ว เมอืงอาโอไร จ.อบิาราก ิเมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  

พเิศษ!! ลิม้รส ป้ิงยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรอิแิหง่คามอิโิซะ 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

เรยีนรูแ้ละ้สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผา่นข ัน้ตอนพธิกีารชงชา 

น ัง่กระเชา้ชมววิพาโนรามา่ววิภเูขาไฟฟจู ิ

ลอ่งเรอืโจรสลดั พาไปชมิ ไขด่ า ณ หบุเขาโอวาคดุาน ิ

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ออิอน สจึอิรุะ, ไดเวอร ์ซติ ี ้ยา่นโอไดบะ ฮาราจกู,ุ ชบิยูะ และ 

 ชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุพรอ้มจดุเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหว

เสมอืนจรงิ 

ไฮไลท!์! พกั Tokyo Prince 1 คนื (โรงแรมหรรูะดบั 4 ดาว) 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-06 สงิหาคม 2565**HOT PRICE 30,888.- 10,000.- 
 

 

02-07 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

03-08 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

04-09 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

05-10 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

16-21 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

17-22 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

18-23 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 



 

 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. 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 ์F 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 – จงัหวดัอบิาราก ิ- พระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึ- ตลาดปลาโออา

ไร - ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ - ออิอน มอลล ์สจึอิรุะ 

  

19-24 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

20-25 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 



 

 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศ

ญีปุ่่ น อบิารากซิ ึง่อยูไ่มห่า่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ

เทศกาลทีเ่กีย่วกับดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากนี้ยังเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถั่ว

เน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  

น าท่าน นมัสการ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยนืทีสู่งทีส่ดุ

ของประเทศญี่ปุ่ น และเคยเป็นรูปป้ันทีสู่งทีสุ่ดในโลกทีถู่กบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิ

เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมือ่ปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถงึ 120 เมตร ท า

ใหส้ามารถมองเห็นไดต้ัง้แต่ใจกลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว สามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรูปป้ัน

และขึน้ไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึง่จะอยู่ตรงส่วนของหนา้อก

พระพุทธรูป เป็นจุดทีส่ามารถมองเห็น ววิในมุมดา้นกวา้งได ้ทัง้หมด บนชัน้นี้จะมกีระจกทีเ่ป็นชอ่ง

หนา้ต่างอยู่ดว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากตรงนี้อีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้

พระพทุธรปูดา้นใน) 

จากนัน้  ออกเดนิทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)  

ทา่นสามารถอิม่อรอ่ยกับอาหารทะเลสดใหมส่ง่ตรงมาจากทา่เรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ 

หรอือาหารทะเลป้ิงยา่ง นอกจากนี้ยังมอีาหารทะเลตากแหง้ทีท่ าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับ

เป็นของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู 

ปลาสดๆ เชน่ ปลาอังโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแต่ฤดกูาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม 

หมกึยา่งเนย และกุง้ เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1000Yen/Person (By 

Guide)  

เดนิทางสู ่ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน 

ตัง้อยูบ่นเนนิเขาหันหนา้สูม่หาสมทุรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสาโทรอิขินาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงในภมูภิาคคัน

โต ถูกเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดร้ับความเชือ่ถือมาอย่างยาวนานใน

ฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสขุภายในครอบครัว น าทา่นรับ

พลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ (Kamiiso no Torii) โทรอิสิเีทาที่นิ่งสงบ บนโขดหนิ

ท่ามกลางฟองคลืน่สขีาวทีส่าดกระเซ็น ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้โอนามุจโินะมโิคโตะ และ 

เทพเจา้สคุุนะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทัง้ยังเป็นจุดถ่ายรูปพระ

อาทติยข์ึน้ทีม่ชี ือ่เสยีง มนัีกท่องเทีย่วมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาดสอ่ง

ขึน้สูข่อบฟ้า 



 

 

เดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์สจึอิรุะ (Aeon Narita Tsuchiura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของย่านนี้ มรีา้นคา้มากมาย รา้นอาหาร ธนาคาร โรงภาพยนต ์ฟู๊ ดคอรส์ 

รวมถงึซปุเปอรม์าเก็ตทีม่สีนิคา้ทัง้ของสด ของแหง้ อาหารทะเล ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจา่ย

ใชส้อยตามอัธยาศัย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Hotel Tsukuba Marroad หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่าม จงัหวดัไซตามะ – เดนิชมเมอืงเกา่คาวาโกเอะ - จดุชมววิช ัน้ 5 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศ) – พธิชีงชาญีปุ่่ น – ขาปยูกัษ ์+ ออนเซ็น 

   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยู่ตดิ

โตเกยีว มเีมอืงชชิบิ ุทีโ่ดดเดน่เรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่ง

รวมจดุชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจหลายแหง่  

 เดนิชม ยา่นเมอืงเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านทีม่บีา้นเรือน

สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่

สมัยกอ่น โดยค าวา่ Kura แปลวา่ โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนครุะซคุรุ ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่น

นยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี้ ในสมัยกอ่นเนื่องจากเมอืงคาวาโกเอะ

เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แมค่า้

จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึ



 

 

ปัจจุบันก็ม ีจากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลกูกวาด (Candy Alley) 

เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่

ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ื้นเมืองญี่ปุ่ น, 

ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ทีม่คีวามสงู

เหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามที่

ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของ

ภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลือกซื้อสนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 50 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั 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 

 

 



 

 

วนัทีส่ ี ่  สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ - กระเชา้ชมววิพาโนรามา่ภเูขาไฟฟจู ิ- ชมิ ไขด่ า ณ หบุเขาโอ

วาคดุาน ิ– ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- กรงุโตเกยีว - ไดเวอรซ์ติ ี ้ณ โอไดบะ – เมอืง

นารติะ 

   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) สวนดอกไม ้

ขนาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจูมิพีืน้ทีถ่งึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 

87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุท์ีป่ลูกไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี ภายในสวนยังมี

ดอกไมท้ีถ่กูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของดอกไมใ้นร่มไดแ้มใ้นวันทีฝ่นตก 

ไฮไลท!์!! น ้าตกเมยีวจนิ น ้าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมกีังหันและมุม

ถ่ายรูปมากมาย ส าหรับที่นี่ท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี โดยทางสวนมีตารางบอก

ชว่งเวลาบานของดอกไมช้นดิตา่งๆ ดังนี ้ 

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  

 ปลายเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี, แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี  

 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวัน 

 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน : ดอกบานชืน่ ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 

 น าท่านขึ้น กระเช้าชมวิวพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจ ิ (Mt. Fuji Panoramic Ropeway) คือ 

กระเชา้ทีข่ ึน้สูย่อดเขาเทนโจ ซึง่อยูใ่กลก้ับทะเลสาบคาวากจุ ิตัวกระเชา้เป็นกระจกใส สามารถมองววิ

ไดโ้ดยรอบ และเมือ่ถงึดา้นบนภูเขาเท็นโจมจีุดชมววิแบบพาโนราม่าทีม่รีะดับความสงู 1,075 เมตร

จากระดับน ้าทะเล และมีการตกแต่งดว้ยตัวการ์ตูนจากนิทานพื้นบา้นของญี่ปุ่ นเรื่อง “Kachi Kachi 

Yama” ของ Dazai Osamu ซึง่เกีย่วกับกระต่ายและทานูก ิโดยนักท่องเที่ยวสามารถชมววิไดแ้บบ 

360 องศาทัง้ทะเลสาบคาวากูจแิละภูเขาไฟฟูจ ินอกจากนี้ก็ยังมรีา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึอกี

ดว้ย 

  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมอืงหนึง่ในอ าเภออาชกิะราชโิมะ จงัหวดัคานากา

วะ ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว โดยสามารถ

เดนิทางไปชมภูเขาไฟฟูจจิากโตเกยีวและกลับไดภ้ายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน ้าพุรอ้น 



 

 

พิพิธภัณฑ์ และกจิกรรมนันทนาการอื่น ๆ แลว้ ฮาโกเนะยังไดร้ับการก าหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณี

แห่งชาตญิี่ปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่ น (Japanese Geoparks Network) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

เดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani) คอื หบุเขาภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภเูขาคาม ิ

ในช่วงทีภู่เขาไฟฮาโกเนะระเบดิครัง้สุดทา้ยเมือ่ประมาณ 3,000 ปีก่อน ดังนัน้ ท าใหบ้รเิวณนี้มีแร่

ก ามะถันหรอืซลัเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่ า (Kuro-Tamago) ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบอ่

ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่นี ้วา่กนัวา่กนิไขด่ าหนึง่ฟอง จะอายยุนืขึน้ไปอกีเจ็ดปี  

จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาช ิใชเ้วลา

ประมาณ 10-15 นาท ีใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนียภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟู

จอิกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25-30 นาท)ี 

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

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เ ดิ น ท า ง สู่  ย่ า น โ อ ไ ด บ ะ 

(Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่ง

บันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมในช่วงหลังของปี 1990 

นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุม

สมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกี

หา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาด

ใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Tokyo Prince Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

    

วนัทีห่า้  วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – ถา่ยรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ - ชอ้ปป้ิง

ยา่นชบิยุะ - ชอ้ปป้ิงฮาราจกู ุ- ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ 

   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่



 

 

กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริิ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “Kaminari 

Mon หรือ ประตูฟ้าค ารณ” บริเวณทางเขา้สู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise 

Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก 

ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ และขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ 

ขนมนงิเงยีวยากไิสถ่ั้วแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของที่

ระลกึ  

ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถ่ายรูปคู่กับ 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 ซึง่มคีวามสูง 

600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ 

หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย)   

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสู ่ชบิยุะ (Shibuya) คอืยา่นแหง่วัยรุน่ผูน้ าเทรนดแ์ฟชัน่ มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลกดว้ยหา้

แยกชบิุยะ (Shibuya Scramble Crossing) และเรื่องราวของฮาจิโค สุนัขผูซ้ ื่อสัตย์ ที่มีรูปป้ันอยู่

ดา้นหนา้สถานีชบิุยะ มีแหล่งชอ้ปป้ิงใหไ้ดเ้ลือกหาซื้อเสื้อผา้สวยๆ และ สินคา้ใหม่ล่าสุดได ้

นอกจากนี้ยังมีหา้งใหม่อย่าง Hikarie ที่เป็นศูนย์รวมรา้นคา้, รา้นอาหารโรงหนังและมีแกลเลอรี่ 

นอกจากนี้ ยังสามารถเดนิไปถงึย่านวัยรุ่นอย่าง ฮาราจุกุ (Harajuku) และแหล่งแฟชั่นแนวผูใ้หญ่

อยา่ง อะโอยามะ (Aoyama) ไดอ้กีดว้ย  

 เดนิทางสู ่ฮาราจุกุ (Harajuku) ย่านแห่ง ป๊อปคัลเจอร ์เราจะเห็นคนญีปุ่่ นในชดุคอสเพลยไ์ดท้ีน่ี่ 

เป็นสถานที ่ทีผู่ท้ีช่ ืน่ชอบวัฒนธรรมวัยรุ่นจะเทีย่วไดอ้ย่างสนุกเพลดิเพลนิ นอกจากนี้ยังม ีLaforet 

HARAJUKU ทีค่รบครันดา้นแฟชั่น ทัง้รา้นเสือ้ผา้และสนิคา้แฟชั่นต่าง ทีเ่หมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย 

รวมทัง้รา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมหรูๆ หรอืจะเป็นบรเิวณ ถนนทาเคชติะ (Takeshita-dori) ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยรา้นรวงมากมาย เชน่ รา้นอาหาร รา้นเครปญีปุ่่ นทีโ่ด่งดัง รวมไปถงึคาเฟ่น่ารักๆ ใกลก้ัน ศาล

เจา้เมจ ิ(Meiji Shrine or Meiji Jingu) ศาลเจา้ชนิโตขนาดใหญ่ ที่คนญี่ปุ่ นนิยมมาไหวข้อพร

ในชว่งวันปีใหมจ่ านวนมาก จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงยา่นฮาราจกูตุามอัธยาศัย  

น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

ทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหม่

ของชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 

154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคณุภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพระดับ 

4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยูเ่หนือ

กรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ทา่นยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถ่กูครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติิ

ผ่านจอแอลอดีนีี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ 

หุ่นยนตเ์ครื่องดูดฝุ่ น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดนิทางกลับทีพ่ัก ทีเ่มอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 



 

 

ทีพ่กั  Asia Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

   
 

วนัทีห่ก   ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

  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 ์…โปรดสอบถาม…บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ั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 า่กวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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    


