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TOKYO FUJI HAKONE  
5DAYS 3NIGHTS BY XJ 

ซุปตาร ์“ลาเวนเดอร”์ 
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XJ061 BKK‐NRT‐ BKK (UP DATE 04/02/2566) 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

 
ขนึภเูขาไฟฟจูชินั 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญปีุ่ น 

ลอ่งเรอืโจรสลดั พาชมิ ไขด่าํ ณ หบุเขาโอวาคดุาน ิ
ไฮไลท!์! ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมโิยโกะ 

สกัการะสงิศกัดส์ทิธ ิณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ท ีถนนนากามเิสะ  
ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมนํ่าสมุดิะ 

ชอ้ปปิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ
บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนําแรธ่รรมชาต ิ(ออนเซน) 

**อสิระฟรเีดย ์ชอ้ปปิง สวนสนกุ หรอื ทอ่งเทยีวใจกลางกรงุโตเกยีว 1 วนั เต็ม** 
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

01-05 มถินุายน 2566 33,888.- 7,900.-   

02-06 มถินุายน 2566 33,888.- 7,900.-   

03-07 มถินุายน 2566 33,888.- 7,900.-   

04-08 มถินุายน 2566 33,888.- 7,900.-   

05-09 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

06-10 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

07-11 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

08-12 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

09-13 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

10-14 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

11-15 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

12-16 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   
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13-17 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

14-18 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

15-19 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

16-20 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

17-21 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

18-22 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

19-23 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

20-24 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

21-25 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

22-26 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

23-27 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

24-28 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

25-29 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

26-30 มถินุายน 2566 32,888.- 7,900.-   

27 มถินุายน – 01 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

28 มถินุายน – 02 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

29 มถินุายน – 03 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

30 มถินุายน – 04 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

01 - 05 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

02 - 06 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

03 - 07 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

04 - 08 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

05 - 09 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

06 - 10 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

07 - 11 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

08 - 12 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
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09 - 13 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

10 - 14 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

11 - 15 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

12 - 16 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

13 - 17 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

14 - 18 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

15 - 19 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

16 - 20 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

17 - 21 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

18 - 22 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

19 - 23 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

20 - 24 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

21 - 25 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

22 - 26 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

23 - 27 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

24 - 28 กรกฏาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

25 - 29 กรกฏาคม 2566 33,888.- 7,900.-    

26 - 30 กรกฏาคม 2566 33,888.- 7,900.-    

27 - 31 กรกฏาคม 2566 33,888.- 7,900.-    

28 กรกฏาคม – 01 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.-    

29 กรกฏาคม – 02 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

30 กรกฏาคม – 03 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

31 กรกฏาคม – 04 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

01 – 05 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

02 – 06 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

03 – 07 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    
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04 – 08 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

05 – 09 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

06 – 10 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

07 – 11 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-  
 

08 – 12 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.-    

09 – 13 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.- 
 

 

10 – 14 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.- 
 

 

11 – 15 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.-    

12 – 16 สงิหาคม 2566 33,888.- 7,900.-    

13 – 17 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

14 – 18 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

15 – 19 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

16 – 20 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

17 – 21 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

18 – 22 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

19 – 23 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

20 – 24 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

21 – 25 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

22 – 26 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

23 – 27 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

24 – 28 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-    

25 – 29 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

26 – 30 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-  
 

27 – 31 สงิหาคม 2566 32,888.- 7,900.-  
 

28 สงิหาคม – 01กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.- 
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29 สงิหาคม – 02กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

30 สงิหาคม – 03กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

31 สงิหาคม – 04กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

01 – 05 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-  
 

02 – 06 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

03 – 07 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

04 – 08 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

05 – 09 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

06 – 10 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

07 – 11 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

08 – 12 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

09 – 13 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

10 – 14 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

11 – 15 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

12 – 16 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

13 – 17 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

14 – 18 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-  
 

15 – 19 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-  
 

16 – 20 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

17 – 21 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

18 – 22 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

19 – 23 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.- 
 

 

20 – 24 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

21 – 25 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-  
 

22 – 26 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.- 
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*Obon (โอบง้) 11 – 16 สงิหาคม 2566 คอื เทศกาลเซน่ไหวด้วงวญิญาณบรรพบุรษุของชาวญปีุ่ น เป็นวนัหยดุยาว  

ชาวญปีุ่ นนยิมเทยีวในชว่งน ีรถตดิ หอ้งพกัแนน่ 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / 
Infant เด็กอายตุํากวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทมีตีวัเครอืงบนิแลว้ (JOINTOUR)  
ราคาทวัร ์25,900 บาท/ทา่น (มจํีานวนจํากดั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 – 27 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

24 – 28 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

25 – 29 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    

26 – 30 กนัยายน 2566 32,888.- 7,900.-    
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วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 
20.00 น. พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
 
วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - ฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิ ไขด่ํา 

ณ หุบ เขาโอวาคุดานิ –  จุดชมวิวช ัน 5 ภู เขาไฟฟูจ ิ (ข ึนอยู่ก บัสภาพอากาศ) -  
เมอืงยามานาช ิ- ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

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 นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพอืความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
นําทา่นเดนิทางสู ่ฮาโกเนะ (Hakone) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30-3 ชวัโมง) เป็นเมอืงหนงึใน
อําเภออาชกิะราชโิมะ จงัหวดัคานากาวะ ตังอยู่บริเวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็น
จุดหมายปลายทางของนักทอ่งเทยีว โดยสามารถเดนิทางไปชมภูเขาไฟฟจูจิากโตเกยีวและกลับได ้
ภายในระยะเวลาหนงึวัน และนอกจากนําพุรอ้น พพิธิภัณฑ ์และกจิกรรมนันทนาการอนื ๆ แลว้ ฮาโก
เนะยังไดรั้บการกําหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณีแห่งชาตญิีปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญีปุ่ น 
(Japanese Geoparks Network) 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise or Pirate Ship) ณ ทะเลสาบ
อาช ิใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ีใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนยีภาพสองขา้งทาง รวมถงึ
ววิภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย  
 เดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20-30 นาท)ี คอื หุบเขา
ภูเขาไฟทเีกดิจากการปะทุของภูเขาคาม ิในชว่งทภีูเขาไฟฮาโกเนะระเบดิครังสุดทา้ยเมอืประมาณ 
3,000 ปีก่อน ดังนัน ทําใหบ้รเิวณนีมีแร่กํามะถันหรือซัลเฟอร์ในปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่ํา 
(Kuro-Tamago) ซงึเป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่น ีวา่กันวา่กนิไขดํ่าหนงึฟอง จะ
อายยุนืขนึไปอกีเจ็ดปี  

 เดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัวโมง) ทมีคีวามสูงเหนือ
จากระดับนําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาติ
ไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจดุมุง่หมายของ
นักท่องเทยีวต่างชาตทิมีาเยือนญีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําทา่นขนึสู่ชนัท ี5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
สงวนสทิธไิมข่นึ ในกรณีทอีากาศไมเ่ออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูปและซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่น
เดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

คํา         รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 
ทพีกั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 
 

วนัทสีาม สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ทีะเลสาบคาวากุจ ิ(ตาม
ฤดกูาล) – พธิชีงชาญปีุ่ น - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปปิงถนนนากามเิสะ – ถา่ยรูป 
โตเกยีวสกายทร ีรมิแมนํ่าสมุดิะ - ชนิจกู ุ- ยา่นโอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ติ ี- เมอืงนารติะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) สวนดอกไม ้

ขนาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟจูมิพีนืทถีงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 
87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุท์ปีลูกไวใ้หนั้กท่องเทยีวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทังปี ภายในสวนยังมี
ดอกไมท้ถีกูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ ่ใหท้า่นไดส้ัมผัสความงามของดอกไมใ้นรม่ไดแ้มใ้นวันทฝีนตก 
ไฮไลท!์!! นําตกเมยีวจนิ นําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร บรเิวณรอบๆ นําตกยังมกีังหันและมุม
ถ่ายรูปมากมาย สําหรับทีนีท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทังปี โดยทางสวนมีตารางบอก
ชว่งเวลาบานของดอกไมช้นดิตา่งๆ ดงัน ี 

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  
 ปลายเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี, แคลฟิอรเ์นยีป๊อปปี  
 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวนั 
 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน : ดอกบานชนื ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 
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เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ทีะเลสาบคาวากุจ ิFuji Kawaguchiko Herb Festival จัดขนึที
รมิทะเลสาบคาวากจุใินชว่งตน้ฤดรูอ้น ซงึนอกจากจะจัดขนึเพอืตอ้นรับฤดชูมดอกลาเวนเดอรแ์ลว้ ยัง
จะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัความงามของดอกไมอ้กีหลากชนดิ เชน่ ดอกคาโมมายลแ์ละสมนุไพรมากมาย 
โดยสถานทีจัดงานหลักคือ สวนสาธารณะยากซิาค ิ(Yagizaki Park) สวนยอดนิยมทีดงึดูด
นักท่องเทยีวมากมายดว้ยลาเวนเดอรซ์อฟครมีและชาสมุนไพร  และสวนสาธารณะโออชิ ิ(Oishi 
Park) ทมีภีาพภเูขาฟจูซิงึเป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากจุติัดกันกับภาพทุง่ดอกลาเวนเดอรอ์ยา่ง
สวยสดงดงาม อสิระใหท้า่นไดว้งิเลน่ทา่มกลางทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มีว่งสดใส สัมผัสกลนิหอมสดชนื 
และเพลดิเพลนิกับทวิทัศนอ์ันงดงาม พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกลาเวนเดอร์
จะบานหรอืไมน่นั ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธหิากช่วงวนัเดนิทางลาเวนเดอรไ์มม่ ี
แลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้)  

  จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มีขันตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา 
การรับชา และการดมืชา ทกุขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี
ชงชานี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย และ
จากนันใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
เดนิทางสู ่โตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชวัโมง) เมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ น 
ตังอยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสาย
ยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมอืง มสีถานทที่องเทยีวมากมาย เป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทยีวทัวโลก จากนัน นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ 
(Asakusa Temple) วัดทไีดช้อืว่าเป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธ ิและไดร้ับความเคารพนับถอืมากทสีดุ
แห่งหนึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองคําทีศักดิส ิทธิ ขนาด 5.5 
เซนตเิมตร ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัด
ยังเป็นทตีังของโคมไฟยักษ์ทีมขีนาดใหญ่ทีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ 
ประตูทางเขา้ทีอยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทมีีชอืว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าคํารณ” บรเิวณ
ทางเขา้สู่ตัววหิารจะมี ถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซงึเป็นทีตังของรา้น
คา้ขายของทรีะลกึพนืเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทรีะลกึ และ
ขนมนานาชนิด ทัง เมล่อนปังในตํานาน ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงียวยากไิสถ้ัวแดง และนอ้งปลา
ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ 
ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทสีูง
ทีสุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึงของกรุงโตเกียว บริเวณรมิแม่นําสุมิดะ เป็นหอส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตังแตว่นัท ี22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนีมี
ความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซงึมคีวามสูง 
600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศนข์อง 
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หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะที
เต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขนึหอคอย) จากนันนําท่านชอ้ปปิง ยา่น   
ช้อปปิงชินจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงสินคา้มากมายทัง
เครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืองเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย 
กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสาหรับวัยรุ่น เครอืงสาอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่า่จะ
เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเชค็อนิแหง่ใหมข่อง
ชาวโซเชยีล นันก็คอื แมวยักษ์ 3 มติ ิทโีผล่บนจอแอลอดีมีีขนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 
ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทอีอกจากลาโพงคณุภาพเกรดด ีความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอื
เป็นเทคโนโลยีระดับสูง ทีใหภ้าพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือ
กรงุโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ทา่นยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทถีกูครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติิ
ผ่านจอแอลอดีนีี ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนก,ี นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ 
หุน่ยนตเ์ครอืงดดูฝุ่ น ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 

 เดนิทางสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) คอืเกาะทสีรา้งขนึไวเ้ป็น
แหล่งชอ้ปปิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุงใหม้ชีอืเสยีงและเป็นทนียิม
ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทสีวยงามตังอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีสีเขียว ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีว พลาซ่า (Diver City 
Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนงึ ทอียูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งนกีค็อื หุน่ยนตก์นัดมั 
ขนาดเทา่ของจรงิ ซงึมขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 
วนัทสี ี  อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ***ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร*** 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 
 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิงในยา่น

การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บปิงชอืดัง 
แนะนําสถานททีอ่งเทยีวในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ตวัรถไฟ) 

 ยา่นฮาราจกู ุ(Harajuku) ทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทเีป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่
ญปีุ่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด (Ometosando) รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ 
เหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปปี คติต ีคาแรคเตอร่ต่างๆ หรอื เกมส ์
ของเด็กเลน่ทหีลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืหาอยา่งจใุจ  

 ชบิูย่า (Shibuya) ย่านวัยรุ่นชอืดังอีกแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืนตาตืนใจกับแฟชัน
ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ
ชอืดงัทเีป็นสัญลักษณ์ของยา่นนัน 

 อเุอโนะ (Ueno) แหลง่ชอ้ปปิงสดุมันสทั์ง ตกึมว่ง Takeya ตกึขวัญใจคนไทยทหีากไดห้ลงเขา้ไป
อยู่ไดเ้ป็นวันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ทีมีส ินคา้หลากหลายชนิดทัง ของสด ของใช ้
เครอืงสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ทังของญปีุ่ นและของนําเขา้ ทสีว่นใหญจ่ะมรีาคาถูกกวา่ในหา้ง
อกีดว้ย 
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แนะนําสถานททีอ่งเทยีวในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ตวัรถไฟ) 
 วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเกา่แก ่ขนาดใหญ่ ทมีชีอืเสยีงมากของเมอืงนารติะ สรา้ง

ขนึในปี 940 
 ถนนชอ้ปปิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้งาน
ฝีมอืดังเดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทรีะลกึ ซงึเปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวมานานหลายศตวรรษ  

 ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ทีนิยมในหมู่นักท่องเทียวชาวต่างชาติ 
เนืองจากตังอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทันสมัยสไตล์ญีปุ่ น มี
รา้นคา้ทหีลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 
นอกจากนยีังมรีา้นเสอืผา้แฟชนัมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 
arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่

หา้มพลาด สวนสนกุระดบัโลก  (**ราคาไมร่วมคา่เขา้ สามารถสอบถามราคากบับรษิทัไดค้ะ่**) 
 โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกทมีนัีกทอ่งเทยีวตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ 

ซงึมากทสีดุในประเทศญปีุ่ น และมากเป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขนึโดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นู
วอลทด์สินยี ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซงึเป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งขนึนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที
สนุกสนาน  

1. World Bazaar 
2. Tomorrowland 
3. Toontown 
4. Fantasyland 
5. Critter Country 
6. Westernland 
7. Adventureland  หรอื 

 โตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเทพนยิายและตํานานแหง่ทอ้ง
ทะเล ทผีสมผสานทังความโรแมนตกิและความตนืเตน้ทา้ทาย มแีนวคดิหลักๆ เกยีวกบันํา เชน่ เมอืง
เวนสี ลําธารนํา ทะเล เรอืไททานกิ ถําใตนํ้าในปลอ่งภเูขาไฟ เมอืงในป่าดบิชนืแถบอเมรกิากลาง 
เงอืกและเมอืงบาดาล เป็นตน้ ประกอบดว้ยธมีหลกั 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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***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคําตามอธัยาศยั***  

ทพีกั Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
   
 
วนัทหีา้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  หลงัรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ601 
15.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 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    


