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TOKYO FUJI KAWASU  
5DAYS 3NIGHTS BY XJ 

**ซุปตาร ์ซากรุะอมชมพ*ู* 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - มถินุายน 2566 
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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

นงักระเชา้ขนึภเูขา Omuro ชมววิบน ซงึเป็นภเูขาทอียูก่ลางเมอืง(ตามรอยอนเิมะชอืดงั) 
เบอืงหลงัจะเป็นชายฝงัมหาสมุทรทสีวยงาม รปูทรงภเูขาสวยงาม 

ในมมุแบบพาโนรามา 360 องศา 
ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมนํ่าสมุดิะ 

ไฮไลท!์! สมัผสัความงามของดอกชบิะซากรุะ (Shibazakura Festival) 
 สกัการะสงิศกัดส์ทิธ ิณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ท ีถนนนากามเิสะ 

เรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชาแบบญปีุ่ นดงัเดมิ และพาชมหมูบ่า้นนําใสโอชโินะฮคัไค 
ชอ้ปปิงจใุจยา่นดงักรงุโตเกยีว โอไดบะ และ ชนิจกุ ุ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนําแรธ่รรมชาต ิ
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

1-5 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 

  

2-6 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 

 

 

3-7 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 
 

 

4-8 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 

 

 

5-9 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
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6-10 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

7-11 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

8-12 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

9-13 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 

  

10-14 เมษายน 2566 53,888.- 8,900.- 
  

11-15 เมษายน 2566 55,888.- 8,900.- 

  

13-17 เมษายน 2566 55,888.- 8,900.- 

  

14-18 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 

  

15-19 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 

  

16-20 เมษายน 2566 49,888.- 8,900.- 

  

17-21 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

18-22 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 

  

19-23 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
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** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตํุากวา่ 2 ปี 6,000 บาท/ทา่น 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

20-24 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

21-25 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

22-26 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

  

23-27 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
  

24-28 เมษายน 2566 (INC.) 39,888.- 8,900.- 
  

25-29 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
  

26-30 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 
  

27เมษายน – 01พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

28เมษายน – 02พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
  

29เมษายน – 03พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

30เมษายน – 04พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

01-05 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

02-06 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

03-07 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
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สําหรบัล ู

04-08 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

05-09 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

06-10 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

07-11 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

08-12 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

09-13 พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
 

 

10-14 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

11-15 พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
 

 

13-17 พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
  

14-18 พฤษภาคม 2566 (INC.) 38,888.- 8,900.- 
  

15-19 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

16-20 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

17-21 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
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สําหรบัลกูคา้ทา่นทมีตีวัเครอืงบนิแลว้  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น (จํานวนจํากดั) 

กคา้ 

18-22 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

20-24 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

21-25 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

24-28 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

25-29 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

26-30 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
  

27-31 พฤษภาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

28พฤษภาคม – 1มถินุายน 2566 38,888.- 8,900.- 
  

29พฤษภาคม – 2มถินุายน 2566 38,888.- 8,900.- 
  

30พฤษภาคม – 3มถินุายน 2566 38,888.- 8,900.- 
  

31พฤษภาคม – 4มถินุายน 2566 38,888.- 8,900.- 
  



XJ059 BKK‐NRT‐BKK (Update 4 Feb 23) 
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วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 
20.30 น. พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

 
 

วนัทสีอง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ขนึกระเชา้ โอมุโระ - ชมซากุระ เมอืงคาวาส ึหรอื โก
เทมบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ต (กรณีหมดเทศกาลซากุระ) - เมอืงยามานาช ิ- ออนเซ็น + ขาปู
ยกัษ ์

00.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรณุาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพอืความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
นําทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2.40 ชวัโมง) 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
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 นําท่าน ขนึกระเช้า ภูเขาโอมูโระ (Mt.Omuroyama) (ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 

ชวัโมง) ซงึเป็นภเูขากลางเมอืงเป็นปากปลอ่งภเูขาไฟทดีับไปนานแลว้ สามารถขนึไปดวูวิภเูขาไฟฟจูิ
ได ้ถา้ไม่เคยขนึ Ski lift มาขนึทนีี ก็จะไม่น่ากลัวมากเพราะไม่สงูมากนัก ทางเดนิสะดวกแต่เป็นเนนิ 
เบอืงหลังจะเป็นชายฝังมหาสมทุรทสีวยงาม รูปทรงภเูขาสวยงาม เดนิไดร้อบปากปองภเูขาไฟสะดวก
ไมเ่ป็นอันตราย 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคาวาส ึ(Kawazu) สัมผัสความงามแหง่แรกของเทศกาลดอกซากุระ (ใช ้
เวลาเดนิทางโดยประมาณ 50 นาท)ี ในเดอืนแหง่ความรัก ณ เมอืงคาวาส ึโดยเมอืงนีจะเป็นเมอืงที
ซากุระบาสะพรังเร็วทสีดุในเกาะฮอนช ูโดยจะเรมิออกดอกในชว่งประมาณ 10 ก.พ. คอ่ยๆบาน ยาว 
ไปจนถงึ เดอืน 10 ม.ีค. ของทุกปี โดยทุกๆปีจะมนัีกท่องเทยีวทอียากชมความงามของ ซากรุะและ
เล่นสกใีนชว่งเวลาเดยีวกัน จะเดนิทางมาเทยีวชมกันในชว่งนี โดยเมอืงคาวาส ึเป็นเมอืงเล็กๆ   ซงึ
ตังอยูไ่มห่า่งจากเมอืงโกเทมบะมากนัก โดยในสว่นกลางของเมอืงจะมแีมนํ่าไหลตัดผ่าน 2 ขา้งทาง 
จะเรยีงรายเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะหลากหลายรอ้ยตน้ ยาวตลอดเสน้ทางประมาณ 4 กโิลเมตรและบาง
จดุยังม ีดอกนาโนฮะนะ หรอืดอกกวางตุง้ ทบีานสะพรังเป็นสเีหลอืง ใหท้า่นไดช้มความงามกนัอกีดว้ย 
และใน 2 ขา้งทางก็ยังมรีา้นขายของฝากของทรีะลกึ ขนม ผลไมม้ากมาย โดยท่านสามารถเลอืกซอื 
หรอื ชมิพรอ้มดมืดํากบัความงามของซากรุะ อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย (โดยปีนี
เทศกาลชมซากุระคาวาซุเรมิ 01 – 28 กุมภาพนัธ ์2566 เทา่นนั แตท่งันทีงันนัดอกซากุระ
ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) อา้งองิ http://www.kawazuzakura.net/ 
(หมายเหตุ: ในกรณีทเีทศกาลชมซากุระไม่มแีลว้   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนโปรแกรม
ทวัร ์นําทา่นเดนิทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ต  แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์
ญีปุ่ นทีดังไปทัวโลก พบกับคอลเลคชันเสือผา้ใหม่ล่าสุด อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, 
ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือกระเป๋าแบรนด์เนมยีหอ้ดังไดท้ีรา้น BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG 
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯล ฯ รอง เท า้ แ ฟ ชั น  HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
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ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชวัโมง) 

คํา         รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 
พกัท ี  โรงแรม Hotel Alexander Royal Resort หรอืระดบัเดยีวกนั 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 

 

วนัทสีาม ทุง่ชบิะซากรุะ – การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น – โอชโินะฮคัไค – เมอืงนารติะ - หมูบ่า้นซาวาระ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
08.25 น. นําท่านเทียวชมเทศกาลดอกไม ้“ชิบะซากุระ” (Shibazakura Festival) (ใชเ้วลาเดินทาง

โดยประมาณ 50 นาท)ี หลังจากตอ้นรับฤดใูบไมผ้ลดิว้ยดอกซากรุะไปแลว้ ดอกไมท้จีะมาอวดโฉมรับ
ชว่งตอ่ไปนันก็คอื “ดอกชบิะซากรุะ” หรอื “ดอกพงิคม์อส” ทจีะผลบิานในชว่ง กลางเดอืนเมษายนไป
จนถงึเดอืนพฤษภาคม เทศกาลชมดอกชบิะซากรุะ ทคีาวากจุโิกะ เมอืงแหง่ภเูขาไฟฟจู ิจังหวัดยามะ
นาช ิเป็นเทศกาลหนงึทมีชีอืเสยีงมาก  จุดเด่นของเทศกาล ชบิะซากรุะ ทคีาวากจูโิกะ ก็คอืววิภเูขา
ไฟฟจูนัินเอง เราจะไดเ้ห็นทังภเูขาไฟฟจู ิสัญลักษณ์ของญปีุ่ น พรอ้มๆ กับดอกชบิะซากรุะสชีมพสูวย
หวาน ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และนอกจากการชมดอกไมแ้ลว้ ในงานยังมจีุดขายอาหารและของหวาน
เมนูพเิศษทีทําขนึในช่วงนีโดยเฉพาะอกีดว้ย (กําหนดการปี2022 เทศกาลจะเรมิช่วง เมษายน - 
มถินุายน ซงึปี 2023 ยังไม่ทราบวันเวลาทจัีดเทศกาลทแีน่นอน ขออนุญาตปรับเปลยีนทเีทยีวอนืให ้
ในกรณีทเีดนิทางไมต่รงกบัชว่งเทศกาลดังกลา่ว โดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก) 

   แหลง่อา้งองิ https://www.shibazakura.jp/contest/ 
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จากนันนําท่านสัมผัสวัฒนธรรมดัมเดมิของญีปุ่ น นันก็คอื  การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) โดย
การชงชาตามแบบญีปุ่ นนัน มีขันตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุก
ขันตอน นันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานีไม่ใชแ่ครั่บชมอย่าง
เดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานอีกีดว้ย และจากนันใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอื
ของทลีะลกึตามอัธยาศยั 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค (Oshino Hakkai) ใหท้า่นเจาะลกึตามหาแหล่ง
นําบรสิทุธจิากภเูขาไฟฟจู ิทเีป็นแหล่งนําตามธรรมชาตติังอยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูด
ในทางกลับกันคอืกลุ่มนําผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกทีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึ
อากาศบรสิุทธ ิและไอเย็นจากแหล่งนําธรรมชาตทิีมีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนําใสแจ๋วมีปลา
หลากหลายพันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่านําแต่ละบ่อนันเย็นจับใจจน
แอบสังสัยว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรือ เพราะอุณหภูมใินนําเฉลียอยู่ที 10-12 องศา
เซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมนํีาผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดมืตามอัธยาศัย และทสํีาคัญ หมู่บา้นโอชิ
โนะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอทอปชนัเยยีมอกีดว้ย 

 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาวาระ (Sawara) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2.50 ชัวโมง) มี
บา้นเรอืนรา้นคา้ตา่งๆยังคงอนุรักษ์ความเป็นดังเดมิไวอ้ยา่งดงีาม เคา้มกีารจัดผังเมอืงไดด้งีาม
มากๆ แต่เดมิทีนันเมืองนีเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งขา้วในช่วงสมัยเอโดะ(1603-1867) 
เนอืงจากเมอืงแหง่นีตังอยูต่รงกลางระหวา่งคลอง มชีอืเรยีกวา่เอโดะนอ้ย”Little Edo” ไดรั้บการ
รักษาและบรูณะทอียูอ่าศัยแบบดังเดมิ รา้นคา้ต่างๆ และคลังสนิคา้จากสมัยเอโดะ จุดทเีรยีกได ้
วา่เป็นไฮไลทข์องเมอืงนันก็คอื Ja Ja Bridge ซงึเป็นสะพานทจีะมนํีาไหลออกมาจากสะพาน
ทังสองดา้นคลา้ยนําตก ดว้ยความทเีดนิทางใกล ้ๆ กับเมอืงโตเกยีวอกีทังยังมบีรรยากาศความ
เป็นเอโดะไวอ้ยา่งเต็มเปียม ทําใหก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักทอ่งเทยีวทเีสาะแสวงหา
เมอืงเล็กๆทมีกีลนิอายความยอ้นยคุ 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
พกัท ี โรงแรม Asia Narita HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทสี ี  กรุงโตเกียว – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วดัอาซากุสะ – ถนนนาคามเิซ – ชินจุกุ –  
หา้งไดเวอรซ์ติ ี– เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นําสุมดิะ 
หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัวโมง) หอส่ง
สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนมีคีวาม
สงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งทเีกดิแผ่นดนิไหว
ครังใหญ่หอคอยแห่งนีไดพ้สิูจน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทแีข็งแรงทนทาน เพราะไม่
เกดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย 

 

นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําทา่นชม วดัอาซากสุะ วดัทเีกา่แกท่สีดุในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา  นอกจากนันท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟ
ขนาดยักษ์ทีมีความสูงถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซอื
เครอืงรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
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หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทมี ีชอืเสยีงของวัด มรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่
วา่จะเป็นเครอืงรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ น มายังวัดแหง่นี
ตอ้งมาตอ่ควิกนัเพอืลมิลองกบัรสชาดสดุแสนอรอ่ย  

 

นอกจากวัดอาสากซุะจะเป็นวัดทเีกา่แกข่องญปีุ่ นแลว้ ถนนชอ้ปปิงนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ป
ปิงทมีชีอืเสยีงของวัดอกีดว้ยแลว้จะไมใ่หม้ขีนมขนึชอืของวัดไดอ้ยา่งไร ขนาดองคจั์กรพรรดยิังรับสัง
คนสนทิใหม้าซอืทนีี!!! เมนูนันก็คอื “เมลอ่นปัง” เป็น
ขนมปังแบบดังเดมิของญปีุ่ น บางคนอาจจะเขา้ใจผดิวา่
เป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จรงิๆแลว้คอืขนมปังอบ
แลว้ยดา้นบนมีลายแตกๆ ซงึเหมือนผิวเมล่อนของ
ญปีุ่ น เป็นทมีาของชอื “เมลอ่นปัง” นันเอง ซงึปกตก็ิจะ
หาทานไดท้ัวไปแมก้ระทังในรา้นสะดวกซอืตา่งๆ แต่ที
ขนึชอืก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ทขีายเม
ล่อนปังรสดังเดมิและซอฟครีมหลากรส ทรีา้นนีจะทํา
ใหม่ๆ อบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมลอ่นปังจะกรอบนอก
นุ่มใน หวานกําลังดซีงึเป็นเมนูแนะนําทมีาถงึวัดอาซากุ
สะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกนัเลยทเีดยีว 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
นําท่านชอ้ปปิง ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้า่นอสิระ
และเพลดิเพลินกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายทังเครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจ ิตอล นาฬิกา 
เครืองเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทจีะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้
แฟชันสําหรับวัยรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอนืๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่ของชาวโซเชยีล นันก็คอื แมวยักษ์ 3 มติ ิที
โผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทอีอก
จากลาโพงคุณภาพเกรดด ีความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทใีหภ้าพเสมอืน
จรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยัง
สามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ทถีูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอดีีนี ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, 
รองเทา้ไนก,ี นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครอืงดดูฝุ่ น ทา่นสามารถรับชม
และเกบ็ภาพไดต้ามอธัยาศยั 
จากนันนําท่านเดนิทางสู่ ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาที) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึง ทีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งนีก็คือ 
หุน่ยนตก์ันดัม ขนาดเท่าของจรงิ ซงึมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัยยนต์
กนัดมั ขนาดเทา่ของจรงิ ซงึมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 
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คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) 
ทพีกั Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทหีา้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ601 
15.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

 
************************** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 
ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทงัหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จํานวนหอ้งพักทใีชทั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร   ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 
รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ลาํดบั ชอื-นามสกุล (ภาษาไทย) ชอื-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป)

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


