
XJ061BKK-NRT 

 

 

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N 

ซุปตาร“์ลาเวนเดอร”์ 

กาํหนดการเดนิทาง เดอืนมถินุายน - กนัยายน 2566 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 
ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

ลอ่งเรอืโจรสลดัพาชมิไขด่าํณหบุเขาโอวาคดุาน  ิ

ไฮไลท!์! ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมโิยโกะ 
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เยอืนหมูบ่า้นจําลองเกษตรกรรมพพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ 

สกัการะส ิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ํา้สมุดิะ 

ขอพร ณ วดันารติะ ซนั พรอ้มเดนิเลน่ ณ  ถนนปลาไหล 

ยอ้นยคุไปกบัหมูบ่า้นเอโดะจิว๋ณคาวาโกเอะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจโอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ

มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-05มถินุายน2566 33,888.- 7,900.-   

02-06มถินุายน2566 33,888.- 7,900.-   

03-07มถินุายน2566 33,888.- 7,900.- 
 

 

04-08มถินุายน2566 33,888.- 7,900.- 
 

 

05-09มถินุายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

06-10มถินุายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

07-11มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

08-12มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

09-13มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

10-14มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

11-15มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

12-16มถินุายน2566 32,888.- 7,900.-   

13-17มถินุายน2566 32,888.- 7,900.-   

14-18มถินุายน2566 32,888.- 7,900.-   

15-19มถินุายน2566 32,888.- 7,900.-   

16-20มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

17-21มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

18-22มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

19-23มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
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20-24มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

21-25มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

22-26มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

23-27มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

24-28มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

25-29มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

26-30มถินุายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

27มถินุายน – 01 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

28มถินุายน – 02 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

29มถินุายน – 03 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

30มถินุายน – 04 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

01 - 05 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

02 - 06 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

03 - 07 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

04 - 08 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

05 - 09 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

06 - 10 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

07 - 11 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

08 - 12 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

09 - 13 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

10 - 14 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

11 - 15 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

12 - 16 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

13 - 17 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

14 - 18 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

15 - 19 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 



XJ061BKK-NRT 

16 - 20 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

17 - 21 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

18 - 22 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

19 - 23 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

20 - 24 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

21 - 25 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

22 - 26 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

23 - 27 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

24 - 28 กรกฏาคม2566 32,888.- 7,900.-   

25 - 29 กรกฏาคม2566 33,888.- 7,900.-   

26 - 30 กรกฏาคม2566 33,888.- 7,900.-   

27 - 31 กรกฏาคม2566 33,888.- 7,900.-   

28 กรกฏาคม – 01 สงิหาคม2566 33,888.- 7,900.-   

29 กรกฏาคม – 02 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

30 กรกฏาคม – 03 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

31 กรกฏาคม – 04 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

01 – 05 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

02 – 06 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

03 – 07 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

04 – 08 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

05 – 09 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

06 – 10 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-  
 

07 – 11 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-  
 

08 – 12 สงิหาคม2566 33,888.- 7,900.-  
 

09 – 13 สงิหาคม2566 33,888.- 7,900.- 
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10 – 14 สงิหาคม2566 33,888.- 7,900.- 
 

 

11 – 15 สงิหาคม2566 33,888.- 7,900.-   

12 – 16 สงิหาคม2566 33,888.- 7,900.-   

13 – 17 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

14 – 18 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

15 – 19 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

16 – 20 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

17 – 21 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

18 – 22 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

19 – 23 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

20 – 24 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

21 – 25 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

22 – 26 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

23 – 27 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

24 – 28 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-   

25 – 29 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-  
 

26 – 30 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-  
 

27 – 31 สงิหาคม2566 32,888.- 7,900.-  
 

28 สงิหาคม – 01กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

29 สงิหาคม – 02กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

30 สงิหาคม – 03กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

31 สงิหาคม – 04กนัยายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

01 – 05 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

02 – 06 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

03 – 07 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   



XJ061BKK-NRT 

 

*Obon (โอบง้)คอื เทศกาลเซ่นไหวด้วงวญิญาณบรรพบุรษุของชาวญีปุ่่ น เป็นวนัหยุดยาว ชาวญีปุ่่ นนยิมเทีย่วในชว่งนี ้รถตดิ หอ้งพกัแนน่ทาํใหร้าคาสงูกวา่ปกติ  

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

04 – 08 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

05 – 09 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

06 – 10 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

07 – 11 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

08 – 12 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

09 – 13 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

10 – 14 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

11 – 15 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

12 – 16 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

13 – 17 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

14 – 18 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

15 – 19 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

16 – 20 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

17 – 21 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

18 – 22 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

19 – 23 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

20 – 24 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

21 – 25 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

22 – 26 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-  
 

23 – 27 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

24 – 28 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

25 – 29 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   

26 – 30 กนัยายน2566 32,888.- 7,900.-   
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วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูชิ ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรF์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - ฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิไขด่าํณ

หบุเขาโอวาคดุานิ–จดุชมววิช ัน้ 5 ภเูขาไฟฟูจ ิ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ) - ออนเซ็น + ขาปู

ยกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติ นารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตให้

นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฮาโกเนะ (Hakone)เป็นเมอืงหนึง่ในอําเภออาชิกะราชโิมะจงัหวดัคานา กาวะ 

ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว โดยสามารถ

เดนิทางไปชมภเูขาไฟฟจูจิากโตเกยีวและกลับไดภ้ายในระยะเวลาหนึง่วัน และนอกจากน ้าพรุอ้น 

พพิธิภณัฑ ์และกจิกรรมนันทนาการอืน่ ๆ แลว้ ฮาโกเนะยงัไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นอทุยานธรณี

แหง่ชาตญิีปุ่่ นโดยเครอืขา่ยอทุยานธรณีประเทศญีปุ่่ น ( Japanese Geoparks Network)(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ2.30-3 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืโจรสลดั ( Hakone Sightseeing Cruiseor Pirate Ship) ณ ทะเลสาบ

อาช ิใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ีใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนยีภาพสองขา้งทาง รวมถงึ

ววิภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย 



XJ061BKK-NRT 

 เดนิทางสูห่บุเขาโอวาคดุาน ิ(Owakudani)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ20-30 นาท)ีคอืหบุเขาภเูขา

ไฟทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาคาม ิในชว่งทีภ่เูขาไฟฮาโกเนะระเบดิครัง้สดุทา้ยเมือ่ประมาณ 3 ,000 

ปีกอ่น ดังนัน้ ท าให ้บรเิวณนีม้แีรก่ ามะถันหรอืซลัเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท !์!! ชมิ ไขด่าํ (Kuro-

Tamago) ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่นี ้วา่กนัวา่กนิไขด่ าหนึง่ฟอง จะอายยุนื

ขึน้ไปอกีเจ็ดปี  

 เดนิทางสูภ่เูขาไฟฟูจ(ิMount Fuji)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) ทีม่คีวามสงูเหนอืจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้

มอบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุง่หมายของ

นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5  ของภเูขาไฟฟจู ิ (ขอ

สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด)  ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่น

เดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู 

ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Moriหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากจุ ิ(ตาม

ฤดกูาล)– พธิชีงชาญีปุ่่ น - กรงุโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – ถา่ยรปู 

โตเกยีวสกายทร ีรมิแมนํ่า้สมุดิะ - ชนิจกู-ุ ยา่นโอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงนารติะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 เดนิทางสู่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ  (YamanakakoHananomiyako Park)สวนดอกไม ้

ขนาดใหญใ่กลก้บัทะเลสาบยามานะกะและภเูขาไฟฟจูมิพีืน้ทีถ่งึ 300,000 ตารางเมตรหรอืประมาณ  

87.5 ไรม่ดีอกไมห้ลายพันธุท์ีป่ลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทัง้ปีภายในสวนยงัมี

ดอกไมท้ีถ่กูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญใ่หท้า่นไดส้มัผัสความงามของดอกไมใ้นรม่ไดแ้มใ้นวันทีฝ่นตก 

ไฮไลท!์!!น ้าตกเมยีวจนิ น ้าตกสงู 10 เมตรยาว 800 เมตรบรเิวณรอบๆน ้าตกยงัมกีงัหันและมมุถา่ยรปู

มากมาย ส าหรับทีน่ีท่า่นสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปีโดยทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาบาน

ของดอกไมช้นดิตา่งๆ ดงันี ้ 

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  

 ปลายเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี, แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี 

 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวนั 

 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน : ดอกบานชืน่,ดอกคอสมอสเป็นตน้ 



XJ061BKK-NRT 

เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากจุ ิFuji Kawaguchiko Herb Festival จัดขึน้ที่

รมิทะเลสาบคาวากจุใินชว่งตน้ฤดรูอ้นซึง่นอกจากจะจัดขึน้เพือ่ตอ้นรับฤดชูมดอกลาเวนเดอรแ์ลว้ยงัจะ

ไดเ้พลดิเพลนิไปกบัความงามของดอกไมอ้กีหลากชนดิเชน่ดอกคาโมมายลแ์ละสมนุไพรมากมายโดย

สถานทีจ่ัดงานหลักคอื สวนสาธารณะย ากซิาคิ  (Yagizaki Park)สวนยอดนยิมทีด่งึดดู

นักทอ่งเทีย่วมากมายดว้ยลาเวนเดอรซ์อฟครมีและชาสมนุไพรและ สวนสาธารณะโออชิิ  (Oishi 

Park)ทีม่ภีาพภเูขาฟจูซิ ึง่เป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากจุติัดกนักบัภาพทุง่ดอกลาเวนเดอรอ์ยา่ง

สวยสดงดงาม อสิระใหท้า่นไดว้ิง่เลน่ทา่มกลางทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งสดใส สมัผัสกลิน่หอมสดชืน่ 

และเพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงามพรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย(ดอกลาเวนเดอรจ์ะ

บานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่งวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์มม่ ี

แลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้) 

  

  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น ( Sado)(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ10นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การ

รับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชา

นี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย และจากนัน้ให ้

ทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

เดนิทางสู่โตเกยีว ( Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโต ( Kanto) บน

เกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ ( Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ ( Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยูใ่จกลางเมอืง มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย เป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมของ

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง)จากนัน้ นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค าณ

วดัอาซากสุะ(Asakusa Temple)วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับ

ถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิข์นาด 5.5 

เซนตเิมตรซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปีประกอบกบัภายในวัดยงั

เป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู  4.5 เมตรซึง่แขวนหอ้ยอยูณ่ประตู

ทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัดทีม่ชี ือ่วา่“Kaminari Monหรอื ประตฟู้าคาํรณ”บรเิวณทางเขา้สูต่ัว

วหิารจะมถีนนนากามเิซะ(Nakamise Shopping Street)ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ

พืน้เมอืงตา่งๆมากมายเชน่ หนา้กาก ของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทีร่ะลกึและขนมนานาชนดิ ทัง้ เมลอ่น

ปังในต านาน ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯใหท้กุทา่นได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

ใกลก้นัพาทา่นเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)หอคอยทีส่งูทีส่ดุ

ในโลก จัดเป็น แลนดม์ารก์อกีอยา่งหนึง่ของกรงุโตเกยีวบรเิวณ รมิแมน่ ้าสมุดิะเป็น หอสง่สญัญาณ

โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลกเปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที่  22 พฤษภาคมค.ศ. 2012โดยหอนีม้คีวามสงู  
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634 เมตรสามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซึง่มคีวามสงู 600 เมตรและ

หอซเีอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามคีวามสงู  553 เมตรทวิทัศนข์องหอคอยโตเกยีว

สกายทร ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่

อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุุ  

(Shinjuku)ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ากลอ้ง

ถา่ยรปูดจิติอลนาฬกิาเครือ่งเลน่เกมสห์รอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสือ้ผา้แบ

รนดเ์นมเสือ้ผา้แฟชัน่สาหรับวัยรุน่เครือ่งสาอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมายหา้มพลาด!!! จดุเชค็อนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ลน่ันก็คอืแมวยกัษ์  3 

มติทิีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึาจอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงที่

ออกจากลาโพงคณุภาพเกรดดคีวามละเอยีดภาพระดับ  4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงูทีใ่ห ้

ภาพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยูเ่หนอืกรงุโตเกยีวนอกจากแมวยกัษ์แลว้

ทา่นยงัสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆทีถ่กูครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีนีีไ้มว่า่จะเป็นแพนดา้ , 

รองเทา้ไนกี้, นอ้งหมาPompompurin, จานบนิUFO แมแ้ตหุ่น่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ นทา่นสามารถรับชม

และเก็บภาพไดต้ามอธัยาศัย 

 เดนิทางสู ่ ยา่นโอไดบะ ( Odaiba)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30นาที)คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหลง่ชอ้ปป้ิง และแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม

ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แตก่็ยงัคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่ ี เขยีวไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ ( Diver City 

Tokyo Plaza)เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้งอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ***ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร*** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่น

การคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกู ุ(Harajuku)ทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่

ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด  (Ometosando)รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ 

เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิยูา่ (Shibuya) ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟชัน่

ทันสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ

ชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้ 

 อเุอโนะ (Ueno)แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ัง้ ตกึมว่ง Takeya ตกึขวัญใจคนไทยทีห่ากไดห้ลงเขา้ไป

อยูไ่ดเ้ป็นวันๆ หรอืจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ  ทีม่สีนิคา้หลากหลายชนดิทัง้ของสดของใช ้

เครือ่งส าอางกระเป๋ารองเทา้เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ นและของน าเขา้ทีส่ว่นใหญจ่ะมรีาคาถกูกวา่ในหา้งอกี

ดว้ย 
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แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ(ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 วดันารติะซงั (Naritasan)เป็นวัดพทุธเกา่แก ่ขนาดใหญ ่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้งขึน้

ในปี 940  

 ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ  นารติะ  (OmotesandoNarita Street)หรอื ถนนปลาไหล

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานรีถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้งาน

ฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ  

 ออิอน มอลล ์( Aeon Narita Mall)หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

เนือ่งจากตัง้อยูใ่กลก้บัสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแตง่ในรปูแบบทีท่ันสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากนีย้งัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 

games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

หา้มพลาด สวนสนกุระดบัโลก(**ราคาไมร่วมคา่เขา้ 2,900 บาท/ทา่น) 

 โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland)สวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ 

ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นู

วอลทด์สินยี ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที่

สนุกสนาน  

1. World Bazaar 

2. Tomorrowland 

3. Toontown 

4. Fantasyland 

5. Critter Country 

6. Westernland 

7. Adventureland หรือ 

 โตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea)ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเทพนยิายและต านานแหง่ทอ้งทะเล

ทีผ่สมผสานทัง้ความโรแมนตกิและความตืน่เตน้ทา้ทายมแีนวคดิหลักๆเกีย่วกบัน ้าเชน่เมอืงเวนสีล า

ธารน ้าทะเลเรอืไททานกิถ ้าใตน้ ้าในปลอ่งภเูขาไฟเมอืงในป่าดบิชืน้แถบอเมรกิากลางเงอืกและเมอืง

บาดาลเป็นตน้ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมีหลกั เชน่กนั 

1. Lost river delta 
2. Arabian Coast 
3. Mermaid Lagoon 
4. Mysterious Island 
5. American Waterfront 
6. Port Discovery 
7. Mediterranean Harbor 
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***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอธัยาศยั*** 

 

ทีพ่กั Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ– ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์…โปรดสอบถาม…บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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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 ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

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

 

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


