
 

 
 

รหสัทวัร ์Jap2320 
 

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 



>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

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

กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

07-11 พฤศจกิายน 2565 32,888.- 8,900.- 
 

11-15 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.- 
 

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 29,888.- 8,900.- 
 

23-24 พฤศจกิายน 2565 30,888.- 8,900.- 
 

26-30 พฤศจกิายน 2565 BUS2 30,888.- 8,900.- 
 

27 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2565 30,888.- 8,900.- 
 

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

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



บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

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

เขาโอวาคดุาน ิ– ทุง่หญา้ซูซูกแิหง่เซนโกคฮุาระ - ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่น

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมอืงหนึ่งในอ าเภออาชกิะราชโิมะ จงัหวดัคานากาวะ 

ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว โดยสามารถเดนิทาง

ไปชมภเูขาไฟฟจูจิากโตเกยีวและกลับไดภ้ายในระยะเวลาหนึง่วัน และนอกจากน ้าพรุอ้น พพิธิภัณฑ ์และ

กจิกรรมนันทนาการอืน่ ๆ แลว้ ฮาโกเนะยงัไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นอทุยานธรณีแหง่ชาตญิีปุ่่ นโดยเครอืขา่ย

อทุยานธรณีประเทศญีปุ่่ น (Japanese Geoparks Network) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาช ิใชเ้วลาประมาณ 

10-15 นาท ีใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนยีภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย  

เดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคดุาน ิ(Owakudani) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20-30 นาท)ี คอื หุบเขาภเูขา

ไฟทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาคาม ิในชว่งทีภ่เูขาไฟฮาโกเนะระเบดิครัง้สดุทา้ยเมือ่ประมาณ 3,000 ปีกอ่น 

ดังนัน้ ท าใหบ้รเิวณนี้มแีร่ก ามะถันหรอืซลัเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่ า (Kuro-Tamago) 

ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่นี ้วา่กนัวา่กนิไขด่ าหนึง่ฟอง จะอายยุนืขึน้ไปอกีเจ็ดปี  

น าท่ า นชม  ทุ่ งหญ้า ซู ซูกิแห่ง เซนโกคุฮาระ  (Sengokuhara Susuki Grass Fields or 

Sengokuhara pampas Grass Fields) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้

ปีและในแตล่ะฤดจูะมคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ในฤดใูบไมร้ว่ง (Autumn) ถอืเป็นไฮไลท!์!! ของ

ทีน่ี่ เพราะตน้หญา้ซูซูกจิะคอ่ยๆ เปลีย่นสจีากเขยีวเป็นขาวและกลายเป็นน า้ตาลอมทองในทีสุ่ด 

ดว้ยความกวา้งสดุลูกลกูตากับหญา้ใบสขีาวหรอืสทีองเปล่งประกายวาววับตัดกับทอ้งฟ้าสคีรามสดใส ท า

ใหทุ้ง่หญา้แหง่นีม้ทีัศนยีภาพทีส่วยงามอยา่งมาก ส าหรับทุง่แหง่นี ้เดมิทใีนสมยัเอโดะ เป็นหมูบ่า้นทีช่ ือ่วา่ 

เซนโกคุมูระ (Sengoku Mura) ทีด่นิบรเิวณนี้ถูกน ามาปลูกขา้วแต่เนื่องจากบรเิวณนี้เป็นดนิภูเขาไฟไม่

เหมาะแก่การปลูกขา้ว จงึปรับมาปลูกหญา้แทน โดยน าหญา้นัน้มาใชป้ระโยชน์ในการท าหลังคา ซึง่เป็น

ลักษณะบา้นเรอืนของชาวญีปุ่่ นในสมัยกอ่น แมต้อนนี้ไม่ไดใ้ชห้ญา้ในการมุงหลังคาแลว้ บรเิวณทุ่งกวา้ง

แห่งนี้ก็ยังคงเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตเิชน่ในปัจจุบัน อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิเดนิชมความงาม

และถา่ยรปูตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

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 จะท า

ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 



วนัทีส่าม หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  - พธิชีงชาญีปุ่่ น - 

อุโมงคใ์บเมเป้ิล (ขึน้อยูก่บัฤดูกาล) - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – 

ถา่ยรปู โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ - ยา่นโอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงนารติะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี  เป็น

ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกบัพืน้หลังสี

ฟ้า และใบไมเ้ปลี่ยนสี สีเหลือง แดง สม้ เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ 

ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่

น ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทีม่รีู

พรุนอายกุว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และ

ซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ทอ้งถิ่นอื่นๆ อสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

09.50 น. เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ  ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูงเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบ

มาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่ว

ตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ใน

กรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิ

โดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่

เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูป

และซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 10 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และ

การดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่ค่

รับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัวนัเดนิทางที ่**30 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2565  

02-06, 03-07, 04-08, 06-10, 07-11, 09-13, 10-14, 11-15, 13-17, 14-18, 16-20, 17-

21 และ 20-24 พฤศจกิายน 2565  

แวะชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีณ อุโมงคใ์บเมเป้ิล (Momiji Corridor or Momiji Kairo) เป็น

จุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสยีอดนิยม ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบคาวากูจโิกะ บรเิวณดังกล่าวจะถูกจัดเป็นงาน

เทศกาลชมใบเมเป้ิลเปลีย่นส ีFuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ทีต่ลอดสองฝ่ังขา้ง



ทางจะเรยีงรายไปดว้ยตน้เมเป้ิลมากกว่า 60 ตน้ ทีม่ใีบสแีดง สเีหลอืงและสสีม้สลับไปมาทอดยาวกว่า 2 

กโิลเมตร ส าหรับใบทีแ่หง้แลว้ก็จะรว่งหล่นลงทีพ่ืน้หรอืทีค่ลอง ท าใหท้ัง้ดา้นบนและดา้นล่างเต็มไปดว้ย

ใบเมเป้ิลหลากสสีนั ราวกบัพุม่อโุมงคใ์บเมเป้ิล ในยามค ่าคนืตัง้แตเ่วลา 16.30 -22.00 น. จะมกีารประดับ

ไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวทาง ท าใหอ้โุมงคใ์บเมเป้ิลแห่งนี้ไมว่่าจะยาม

กลางวันหรือกลางคืนก็งดงามไม่แพก้ัน (**หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn 

Leaves Festival จะจดัขึน้ในช่วงราวๆ ปลายเดอืนตุลาคม ของทุกปี และส าหรบัปี 2022 ยงัไม่

ประกาศออกมาอยา่งแนช่ดั) 

เดนิทางสู ่โตเกยีว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู

(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยูใ่จกลาง

เมอืง มสีถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) จากนัน้ นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa 

Temple) วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้น

มากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที่

มีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าค ารณ” บริเวณทางเขา้สู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามเิซะ 

(Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เช่น 

หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และขนมนานาชนดิ ทัง้ เมลอ่นปังในต านาน ดังโงะหนบึหนับ 

ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

ใกลก้ันพาทา่นเดนิไปถา่ยรปูคู่กบั หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีส่งูทีส่ดุใน

โลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว  บริเวณริมแม่น ้ าสุม ิดะ เป็นหอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 

เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซี

เอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ี

ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืง

เกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ช ้

อปป้ิง และแหลง่บนัเทงิตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของ

ปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความ

อดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกี

หา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่

มาก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั The Hedistar Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่  เมอืงนารติะ - วดันารติะซนั - ถนนปลาไหล โอโมเตะซงัโดะ นารติะ - ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ - 

กรงุโตเกยีว - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านสู ่วดันารติะซนั (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเก่าแก่ ตัง้อยู่ที่

เมอืงนารติะ จังหวัดชบิะ ที่วัดแห่งนี้มรีูปเคารพขององค์ฟุโดเมยีวโอ ที่มชี ือ่เรียกขานกันมาตัง้แต่สมัย

โบราณวา่ "นารติะฟโุด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็นหนึง่ในศาสนสถานส าคัญทีเ่ป็นศูนยก์ลาง

ความศรัทธาต่อองคฟ์โุดเมยีวโอ ชาวญีปุ่่ นและนักท่องเทีย่วนยิมมาไหวข้อพรเรือ่งการงาน การเดนิทาง



ปลอดภัย และโชคลาภ บริเวณถนนเขา้สู่วัด เป็นถนนชอ้ปป้ิงที่มีชื่อว่า โอโมเตะซงัโดะ นารติะ 

(Naritasan Omotesando) หรอื ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ เชน่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ และทีถ่นนแห่งนี้

จะมีรา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขึน้ชือ่ และมีการแร่ปลาโชว์สดๆ หนา้รา้นอีกดว้ย ซึง่เปิดบรกิารใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยูใ่นภมูภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยูต่ดิโตเกยีว 

มเีมอืงชชิบิ ุทีโ่ดดเด่นเรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่งรวมจดุชอ้ปป้ิง

และสถานทีท่ีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจหลายแหง่  

 เดนิชม ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นยา่นทีม่บีา้นเรอืนสมยัเอ

โดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนีย้ังเคยมโีกดังเก็บของอยูห่ลายแห่งตัง้แต่สมยักอ่น โดยค าว่า 

Kura แปลวา่ โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนคุระซคุุร ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนยิมเดนิเทีย่วชมตกึราม

บา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี้ ในสมัยกอ่นเนื่องจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นการคา้

ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แมค่า้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคาร

ตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบันก็มี จากนัน้ใหท้่าน อสิระช ้

อปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญ่จะ

ขายขนมพื้นเมืองเช่น เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง 

นอกจากนี้ยังมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมอืงญีปุ่่ น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมันหวาน 

และยงัมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับเขา้สู่ กรุงโตเกียว น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ 

(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะ

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

ชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิที่โผล่บนจอแอลอดีีมขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 

ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคณุภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็น

เทคโนโลยรีะดับสูง ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว 

นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ทีถู่กครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีนีี้ 

ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครือ่งดูดฝุ่ 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 ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย

การบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้

กอ่นท 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    


