
 

 

TOKYO IBARAKI SAITAMA FUJI 5D3N 
ซุปตาร ์สาวนอ้ยแกม้แดง 

กําหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 2565 
 

 



 

 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

สกัการะ พระใหญอุ่ชคิ ุไดบสุส ึพระพุทธรปูปางยนืทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น 
ไฮไลท!์! ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ นํา้ตกฟุคโุรดะ 1 ใน 3 นํา้ตกทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของญีปุ่่ น 

ชม สะพานแขวนรวิจนิ สะพานแขวนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น 
ขอพรเทพเจา้ ณ ศาลเจา้โฮโดซงั ทีไ่ดร้างวลั The Michelin Green Guide 1 ดาว 

ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าภเูขาโฮโด ชมววิเมอืงนาโกทาโระ และใบไมเ้ปลีย่นสที ัว่ภเูขา 
ตืน่ตาตืน่ใจ กบัการลอ่งเรอืนากาโทโระไลนค์ุดาร ิชมโขดหนิอวิาดาตาม ิ

ขึน้ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 
สะดดุตาไปกบั ใบไมเ้ปลีย่นส ีสดใส ณ อโุมงคเ์มเป้ิล หรอื โมมจิ ิ

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิกีารชงชา 
ชอ้ปป้ิงจใุจ ออิอนมอล ์สจึอิรุะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ
มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตํุา่กวา่ 2 ปี 6,000 บาท/ทา่น 

ทีน่ ัง่จํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

13-17 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 พฤศจกิายน 2565  36,888.- 8,900.- 
 

 

23-24 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 

25-29 พฤศจกิายน 2565  36,888.- 8,900.- 
 

 

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2565 36,888.- 8,900.- 
 

 



 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 
20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - จงัหวดัอบิาราก ิ- พระใหญ่อุชคิุ ไดบุสส ึ(ไม่รวมคา่เขา้
ดา้นในองคพ์ระ) – นํา้ตกฟุคโุรดะ – สะพานแขวนรวิจนิ - ออิอน มอลล ์สจึอิรุะ 

  
08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

09.30 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโตของเกาะฮอนช ูประเทศ
ญีปุ่่ น อบิารากซิึง่อยู่ไม่หา่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ
เทศกาลทีเ่กีย่วกับดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากน้ียังเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถั่ว
เน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  

10.20 น. นําท่านนมัสการ พระใหญ่อุชคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยนืทีสู่งทีสุ่ด
ของประเทศญี่ปุ่ น และเคยเป็นรูปปั้นทีสู่งทีสุ่ดในโลกทีถู่กบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิ
เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมือ่ปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถงึ 120 เมตร ทํา
ใหส้ามารถมองเห็นไดต้ัง้แต่ใจกลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว สามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรูปปั้น



 

 

และขึน้ไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึง่จะอยู่ตรงส่วนของหนา้อก
พระพุทธรูป เป็นจุดทีส่ามารถมองเห็น ววิในมุมดา้นกวา้งได ้ทัง้หมด บนชัน้น้ีจะมกีระจกทีเ่ป็นช่อง
หนา้ต่างอยู่ดว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากตรงน้ีอีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้
พระพุทธรปูดา้นใน) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
15.00 น. เดนิทางสู่ นํา้ตกฟุคุโรดะ (Fukuroda Falls) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็น 1 ใน 3 

น้ําตกทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของญีปุ่่ น น้ําตกจะไหลผ่านหนา้ผาหนิยักษ์ขนาดใหญ่ ซึง่เป็นชัน้หนิไล่ระดับ
ลงมา 4 ชัน้ เป็นน้ําตกขนาดความสงู 120 เมตร และกวา้ง 73 เมตร เป็นภเูขาไฟในอดตีทีเ่กดิจากการ
ระเบดิของภูเขาไฟใตน้ํ้ากว่า 15 ลา้นปีกอ่น เมือ่น้ําฝนตกลงมาและรวมตัวกัน กลายเป็นสายน้ําแห่ง
เดยีวระหวา่งภเูขา ในชว่งฤดรูอ้น ภาพถา่ยของทีน่ี่จะเสมอืนมกีรอบเป็นใบไมพุ่้มหนาสเีขยีว ในชว่งฤดู
หนาว น้ําบางสว่นจะแข็งตัวคลา้ยกับเป็นประตมิากรรมแกว้ทีล่ะเอยีดออ่น เขา้ฤดใูบไมผ้ล ิดอกไมใ้หม่
และใบไมเ้ริ่มผลบิานอีกครัง้ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นใบไมส้สีม้แดงในฤดูใบไมร่้วง ความประทับใจใน
ธรรมชาตแิละฤดกูาลของน้ําตกฟคุโุรดะ ในอดตีพระไซเกยีว (พระภกิษุสงฆช์าวญีปุ่่ นในยคุสมัยเฮอัน) 
ไดย้กย่องน้ําตกฟคุุโรดะ (Fukuroda Falls) ถา้หากไม่ลองมาสัมผัสใหค้รบทัง้ 4 ฤดู ก็คงจะไม่ไดช้ืน่
ชมกับความงดงามอย่างแทจ้รงิทําใหเ้กดิทีม่าของประโยคทีว่า่  Yodo-no-taki หมายถงึ นํา้ตกที่
ตอ้งด ู4 คร ัง้  

16.40 น. นําท่านชม สะพานแขวนรวิจนิ (Ryujin Suspension Bridge) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 
นาท)ี เป็นสะพานแขวนใหญ่เป็นอันดับตน้ๆ ของญี่ปุ่ น ตัวสะพานมคีวามยาว 375 เมตร เป็นสะพาน
แขวนสําหรับคนเดนิยาวทีส่ดุในเกาะฮอนช ูตัง้อยู่เหนือเขือ่นรวิจนิ ในอุทยานโอคคุุจ ิจ.อบิาราก ิเป็น
จุดชมววิรอบทศิทางแบบพาโนรามา และมทีวิทัศนส์วยงามทัง้สีฤ่ดกูาล  

19.10 น. เดนิทางสู่ ออิอน มอลล ์สจึอิุระ (Aeon Narita Tsuchiura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 
ชัว่โมง) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องยา่นน้ี มรีา้นคา้มากมาย รา้นอาหาร ธนาคาร โรงภาพยนต ์ฟู๊ ด
คอรส์ รวมถงึซปุเปอรม์าเก็ตทีม่สีนิคา้ทัง้ของสด ของแหง้ อาหารทะเล ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการ
จับจ่ายใชส้อยตามอัธยาศัย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  Hotel Marroad Tsukuba หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   



 

 

 
วนัทีส่าม จงัหวดัไซตามะ - ศาลเจา้โฮโดซงั – กระเชา้ไฟฟ้าภูเขาโฮโด – ถนนอวิาดาตาม ิ- ล่องเรอื

นากาโทโระไลนค์ดุาร ิ - จงัหวดัยามานาช ิ– ออนเซ็น+ขาปยูกัษ ์

   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยู่ตดิ

โตเกยีว มเีมอืงชชิบิ ุทีโ่ดดเด่นเรือ่งธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่ง
รวมจุดชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจหลายแหง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

10.30 น. เดนิทางสู ่ศาลเจา้โฮโดซงั (Hodosan Shrine) ศาลเจา้เกา่แกท่ีม่ปีระวัตมิายาวนานกวา่ 2,000 ปี 
ตัง้อยู่ทีย่่านนากาโทโระ จังหวัดไซตามะ ท่ามกลางธรรมชาตทิีส่วยงาม มตีน้ไมใ้หญโ่อบลอ้มอยูร่อบ
ดา้น จนไดรั้บรางวัล The Michelin Green Guide 1 ดาว ในปีค.ศ. 2011 มอีาคารหลักทัง้หมด 3 แหง่
ดว้ยกันคือ Honden และ Heiden 2 หลัง ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่ นโบราณ Gongen-zukuri 
นอกจากน้ี ยังเป็นจุดชมซากรุะและใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดไซตามะ สว่น
ใหญ่นักท่องเทีย่วนิยมมาขอพรในเรื่องความปลอดภัยเพื่อรับการปกป้องจากเทพเจา้ เสีย่งเซยีมซ ี



 

 

และซือ้เครื่องรางลวดลายสวยงามกลับไปไดอ้กีดว้ย ใกลก้ันนําท่านขึน้ กระเชา้ไฟฟ้าภูเขาโฮโด 
(Hodosan Ropeway) ไปยังดา้นบนของภูเขาเพื่อชมววิมุมสูงของเมืองและเป็นอกีจุดที่ชมพระ
อาทติยต์กไดอ้ย่างสวยงามทเีดยีว กระเชา้ลอยฟ้าจะออกเดนิทางทุก 10 นาท ีถา้เดนิขึน้เขาใชเ้วลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง แตถ่า้น่ังกระเชา้จะใชเ้วลาเพยีง 5 นาทเีทา่นัน้ หากมเีวลามากพอ ดา้นบนภเูขายัง
ม ีจุดทอ่งเทีย่วอืน่ๆ เชน่ สวนสตัวโ์ฮโดซงั และศาลเจา้โฮโดซงัโอคโุนะมยิะ ทีอ่ยูล่กึเขา้ไปบนเขาอกี
ดว้ย  

 นําท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนอวิาดาตาม ิ(Iwadatami Dori Shopping District) ถนนชอ้ปป้ิงใน
เมอืงนากาโทโระ เขตจจิบิ ุจงัหวดัไซตามะ ตัง้อยู่ระหว่างสถานีนากาโทโระ และทางไปโขดหนิอิ
วาดาตาม ิซึง่เป็นย่านการคา้ยอดนยิม ถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และอืน่ๆ 
อกีมากมาย มรีา้นอาหารทีเ่นน้วัตถุดบิในทอ้งถิน่ และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายทีข่ ึน้ชือ่ในทอ้งถิน่
ของไซตามะ อสิระตามอธัยาศัย 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ถนนชอ้ปป้ิงอวิาดาตาม ิตามอธัยาศยั 
14.30 น. นําท่าน  ล่องเรอืนากาโทโระไลนค์ุดาร ิ (Nagatoro Line Kudari) เป็นกจิกรรมยอดนิยมของ

เมืองนากาโทโระ เป็นการน ัง่เรอืไมด้ ัง้เดมิแบบญีปุ่่ นล่องไปในแม่นํา้อาราคาว่า (Arakawa 
River) ทีอ่ยู่ท่ามกลางหุบเขาสองขา้งทาง ไฮไลท!์!! ระหวา่งทางจะไดช้มธรรมชาตทิีส่วยงาม
และไดเ้ห็น โขดหนิอวิะดาทาม ิโขดหนิรปูทรงตา่งๆทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาต ิในบางชว่งของการ
ลอ่งเรอืจะมกีระแสน้ําทีค่อ่นขา้งเชีย่ว คนพายชาวญีปุ่่ นจะตอ้งใชป้ระสบการณ์ในการพายเรอืผา่นล่อง
น้ําต่างๆไปดว้ยความชํานาญ นําท่าน ล่องเรือไมน้ากาโทโระแบบคอร์ส B (ล่องตามกระแสน้ํา) 
สําหรับคอรส์น้ีจะเรียกว่า เสน้ทางโรแมนตกิ โดยล่องจากโขดหนิอวิาดาตาม ิไปถงึสะพานทาคาซา
โกะ ระยะทางประมาณ 3 กโิลเมตร ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 20 นาท ีในบางช่วงอาจมน้ํีากระเซ็น
ขึน้มา แนะนําว่าอาจจะเตรียมเสือ้ผา้ไปเปลี่ยนหรือผา้เช็ดตัวไปดว้ย บนเรือมีเสือ้ชูชพี ผา้ยางใส
สําหรับกางกันน้ํากระเซ็น และถกูควบคมุโดยฝีพายมอือาชพี ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับววิสองขา้งทาง
ของววิใบไมส้เีหลืองสม้แดงตัดกับสน้ํีาเงนิของแม่น้ํา และโขดหนิรูปร่างแปลกตาแต่งดงามตาม
อัธยาศัย จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.30 ชัว่โมง) นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

18.00 น.  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู  
ทีพ่กั  Yukari No Mori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 



 

 

 
 
 
วนัทีส่ ี ่  จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – แวะชม อุโมงคใ์บเมเป้ิล - พธิชีงชา

ญีปุ่่ น -  กรงุโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
09.00 น. เดนิทางถงึ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่คีวามสงูเหนือจาก

ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้



 

 

มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําทา่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

11.00 น. แวะชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีณ อุโมงคใ์บเมเป้ิล (Momiji Corridor or Momiji Kairo) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนยิม ตัง้อยูใ่กลก้ับทะเลสาบคาวากู
จิโกะ บริเวณดังกล่าวจะถูกจัดเป็นงานเทศกาลชมใบเมเป้ิลเปลีย่นส ีFuji Kawaguchiko 
Autumn Leaves Festival ทีต่ลอดสองฝ่ังขา้งทางจะเรยีงรายไปดว้ยตน้เมเป้ิลมากกวา่ 60 ตน้ ที่
มใีบสแีดง สเีหลอืงและสสีม้สลับไปมาทอดยาวกวา่ 2 กโิลเมตร สําหรับใบทีแ่หง้แลว้ก็จะร่วงหลน่ลง
ทีพ่ืน้หรอืทีค่ลอง ทําใหท้ัง้ดา้นบนและดา้นลา่งเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิลหลากสสีนั ราวกับพุ่มอโุมงคใ์บเม
เป้ิล ในยามคํ่าคนืตัง้แต่เวลา 16.30 -22.00 น. จะมกีารประดับไฟ illumination เปิดประดับยาวตาม
ทางเดนิไปตลอดแนวทาง ทําใหอุ้โมงคใ์บเมเป้ิลแห่งน้ีไม่ว่าจะยามกลางวันหรอืกลางคนืก็งดงามไม่
แพก้ัน (**หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจดัขึน้
ในช่วงราวๆ ปลายเดอืนตลุาคม ของทุกปี และสําหรบัปี 2022 ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแน่
ชดั) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  
13.10 น. จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 10 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 
การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี
ชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และ
จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  
 เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน
เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น
วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

16.00 น. นําท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณ
ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของ
ญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุด
เช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอ
มคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากลําโพงคุณภาพเกรดด ี ความ
ละเอยีดภาพระดบั 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิ
เลน่ไปมาอยูเ่หนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ทา่นยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถ่กูครเีอท
ใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีน้ีี ไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จาน
บนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครื่องดูดฝุ่ น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาอัน
สมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Asia Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 
13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 


