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 TOKYO IBARAKI FUJI 6D4N 

ซุปตาร ์นอนโตเกยีว 4 ดาว 
กําหนดการเดนิทางเดอืนสงิหาคม 2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

นมสัการ พระใหญ่อุชคุิ ไดบุทส ึพระพุทธรูปปางยนืทีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่ น 
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เทีย่ว เมอืงอาโอไร จ.อบิาราก ิเมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  
พเิศษ!! ลิม้รส ป้ิงย่าง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรอิแิห่งคามอิโิซะ 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากุสะ พรอ้มเดนิชมิ ของอร่อยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแม่นํา้สุมดิะ 
ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

เรยีนรูแ้ละ้สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนพธิกีารชงชา 
น ัง่กระเชา้ชมววิพาโนรามา่ววิภูเขาไฟฟูจ ิ

ล่องเรอืโจรสลดั พาไปชมิ ไข่ดํา ณ หุบเขาโอวาคุดาน ิ
ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ออิอน สจึอุิระ, ไดเวอร ์ซติี ้ย่านโอไดบะ ฮาราจูก,ุ ชบิูยะ และ 

 ชอ้ปป้ิง ย่านชนิจูกุ พรอ้มจุดเช็คอนิแห่งใหม่ จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหว
เสมอืนจรงิ 

ไฮไลท!์! พกั Tokyo Prince 1 คนื (โรงแรมหรูระดบั 4 ดาว) 
บุฟเฟ่ตข์าปู อาบนํา้แร่ธรรมชาต ิ 

มนีํา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปล ีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ** 
วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย  

ทีน่ ัง่จํานวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 
ราคาไม่รวมค่าวซีา่และค่าบรกิาร เก็บเพิม่ท่านละ 1,575 บาท 

**ค่าบรกิารเป็นค่าบรกิารท่ีต้องชําระให้กบัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยื่นวีซ่าญ่ีปุ่ น) 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-06 สงิหาคม 2565**HOT PRICE 30,888.- 10,000.-   

02-07 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.-   

03-08 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.-   

04-09 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.-   

05-10 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.-   

16-21 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.-   

17-22 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.-   

18-23 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.-   

19-24 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.-   

20-25 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.-   
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20.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ F สายการบนิแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – จงัหวดัอบิาราก ิ- พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสส ึ- ตลาดปลาโออา
ไร - ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ - ออิอน มอลล ์สจึอุิระ 

  
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่าน
เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหาร
สด จําพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
นําท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดัอบิาราก ิ (Ibaraki) ตัง้อยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศ
ญ่ีปุ่น อิบารากิซึง่อยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ
เทศกาลที่เกี่ยวกับดอกไม ้ที่มีใหช้มตลอดทั้งปี นอกจากน้ียังเป็นเจังหวัดที่มีการผลิตนัตโตะ หรือ ถั่ว
เน่าญ่ีปุ่น มากที่สุดในญ่ีปุ่นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี  
นําท่าน นมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุด
ของประเทศญ่ีปุ่น และเคยเป็นรูปป้ันที่สูงที่ สุดในโลกที่ถูกบันทึกไวโ้ดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกิน
เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถึง 120 เมตร ทํา
ใหส้ามารถมองเห็นไดตั้ง้แต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว สามารถเขา้ไปยังบริเวณภายในรูปป้ัน
และข้ึนไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหนา้อก
พระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็น วิวในมุมดา้นกวา้งได ้ ทั้งหมด บนชัน้น้ีจะมีกระจกที่เป็นช่อง
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หนา้ต่างอยู่ดว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากตรงน้ีอกีดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้
พระพุทธรูปดา้นใน) 
จากน้ัน  ออกเดินทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง)  
ท่านสามารถอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ส่งตรงมาจากท่าเรือประมงโออาไร อาทิ ขา้วหนา้ปลาดิบ 
หรืออาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากน้ียังมีอาหารทะเลตากแหง้ที่ทําเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะสําหรับ
เป็นของฝากอีกดว้ย อิสระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลิดเพลินกับหลากหลายเมนู 
ปลาสดๆ เช่น ปลาอังโค ปลาชริาสุ (ปลาขา้วสาร) ตามแต่ฤดูกาล หอยเชลล์ หอยตลับ หอยนางรม 
หมึกย่างเนย และกุง้ เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1000Yen/Person (By 
Guide)  

เดินทางสู่ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 
ตัง้อยู่บนเนินเขาหันหนา้สู่มหาสมุทรแปซฟิิก เป็นหน่ึงในเสาโทริอิขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงในภูมิภาคคัน
โต ถูกเลือกใหเ้ป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดรั้บความเช่ือถือมาอย่างยาวนานใน
ฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสุขภายในครอบครัว นําท่านรับ
พลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ (Kamiiso no Torii) โทริอิสีเทาที่น่ิงสงบ บนโขดหิน
ท่ามกลางฟองคล่ืนสีขาวที่สาดกระเซ็น ซึง่เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้โอนามุจิโนะมิโคโตะ และ 
เทพเจา้สุคุนะฮิโคนะโนะมิโคโตะ สรา้งข้ึนตัง้แต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปพระ
อาทิตย์ข้ึนที่มีช่ือเสียง มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเฝ้าคอยเพื่อเก็บภาพช่วงเวลาที่แสงตะวันสาดส่อง
ข้ึนสู่ขอบฟ้า 
เดินทางสู่ ออิอน มอลล ์สจึอุิระ (Aeon Narita Tsuchiura) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของยา่นน้ี มีรา้นคา้มากมาย รา้นอาหาร ธนาคาร โรงภาพยนต์ ฟู๊ดคอร์ส 
รวมถึงซุปเปอร์มาเก็ตที่มีสินคา้ทั้งของสด ของแหง้ อาหารทะเล ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการจับจ่าย
ใชส้อยตามอัธยาศัย 

ค่ํา         อสิระรบัประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั  Hotel Tsukuba Marroad หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีส่าม จงัหวดัไซตามะ – เดนิชมเมอืงเก่าคาวาโกเอะ - จุดชมววิชัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ) – พธิีชงชาญีปุ่่น – ขาปูยกัษ์ + ออนเซ็น 

   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 นําท่านเดินทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติด
โตเกียว มีเมืองชชิบุิ ที่โดดเด่นเร่ืองธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่ง
รวมจุดชอ้ปป้ิงและสถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง  

 เดินชม ย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบา้นเรือน
สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณน้ียังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่
สมัยก่อน โดยคําว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของช่ือถนนคุระซุคุริ Kurazukuri ซึง่เป็นเสน้ที่คน
นิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองน้ี ในสมยัก่อนเน่ืองจากเมืองคาวาโกเอะ
เจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรียบไดก้ับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อคา้แม่คา้
จึงร่ํารวยและมีการสรา้งอาคารต่างๆข้ึนเร่ือยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดัง้เดิมมาจนถึง
ปัจจุบันก็มี จากน้ันใหท้่าน อิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) 
เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ที่รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของช่ือ
ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากน้ียังมีขายคารินโดะ (karinto) คุก้กี้พื้นเมืองญ่ีปุ่น, 
ไอศกรีม, ขนมที่ทําจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิน้เล็กๆและของฝากต่างๆ  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ที่มีความสูง

เหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงเป็นที่ รูจั้กไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามที่
ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยังเป็น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึน้สู่ชัน้ที ่ 5 ของ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อํานวย หรอื ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะ
ไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ
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ประทับใจเก็บไว ้และเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย
บรรยากาศไดอ้ีกดว้ยอิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศัย 

 จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น น่ันก็คือ การเรยีนพธิีชงชาญีปุ่่น (Sado) (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 50 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นน้ัน มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา 
การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลว้นมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธีิ
ชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย และ
จากน้ันใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (3) พเิศษ!! อิม่อร่อยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู   
ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

จากนัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํา้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่นํา้แร่แลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

 
วนัทีส่ ี ่  สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ - กระเช้าชมววิพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจ ิ- ชิม ไข่ดํา ณ หุบเขาโอ

วาคุดาน ิ– ล่องเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาชิ - กรุงโตเกยีว - ไดเวอรซ์ิตี ้ณ โอไดบะ – เมอืง
นารติะ 

   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 เดินทางสู่ สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) สวนดอกไม ้

ขนาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิมีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 
87.5 ไร่ มีดอกไมห้ลายพันธ์ุที่ปลูกไวใ้หนั้กท่องเที่ยวไดเ้ดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนยังมี
ดอกไมท้ี่ถูกปลูกไวใ้นโดมขนาดใหญ่ ใหท้่านไดสั้มผัสความงามของดอกไมใ้นร่มไดแ้มใ้นวันที่ฝนตก 
ไฮไลท!์!! น้ําตกเมียวจิน น้ําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร บริเวณรอบๆ น้ําตกยังมีกังหันและมุม
ถ่ายรูปมากมาย สําหรับที่น่ีท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทั้งปี โดยทางสวนมีตารางบอก
ช่วงเวลาบานของดอกไมช้นิดต่างๆ ดังน้ี  
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 ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป,  
 ปลายเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี, แคลิฟอร์เนียป๊อปป้ี  
 กลางถึงปลายเดือนสิงหาคม : ดอกทานตะวัน 
 ปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน : ดอกบานช่ืน ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 
 นําท่านข้ึน กระเช้าชมวิวพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจ  ิ(Mt. Fuji Panoramic Ropeway) คือ 

กระเชา้ที่ข้ึนสู่ยอดเขาเทนโจ ซึง่อยู่ใกลก้ับทะเลสาบคาวากุจิ ตัวกระเชา้เป็นกระจกใส สามารถมองวิว
ไดโ้ดยรอบ และเมื่อถึงดา้นบนภูเขาเท็นโจมีจุดชมวิวแบบพาโนราม่าที่มีระดับความสูง 1,075 เมตร
จากระดับน้ําทะเล และมีการตกแต่งดว้ยตัวการ์ตูนจากนิทานพื้นบา้นของญ่ีปุ่นเร่ือง “Kachi Kachi 
Yama” ของ Dazai Osamu ซึง่เกี่ยวกับกระต่ายและทานูกิ โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวไดแ้บบ 
360 องศาทั้งทะเลสาบคาวากูจิและภูเขาไฟฟูจิ นอกจากน้ีก็ยังมีรา้นขายอาหารและของที่ระลึกอีก
ดว้ย 

  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
 นําท่านเดินทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมืองหน่ึงในอําเภออาชิกะราชิโมะ จงัหวดัคานากา

วะ ตัง้อยู่บริเวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยสามารถ
เดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับไดภ้ายในระยะเวลาหน่ึงวัน และนอกจากน้ําพุรอ้น 
พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ แลว้ ฮาโกเนะยังไดรั้บการกําหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณี
แห่งชาติญ่ีปุ่นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญ่ีปุ่น (Japanese Geoparks Network) (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  
เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani) คือ หุบเขาภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาคามิ 
ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเนะระเบิดคร้ังสุดทา้ยเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ดังน้ัน ทําใหบ้ริเวณน้ีมีแร่
กํามะถันหรือซัลเฟอร์ในปริมาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไข่ดํา (Kuro-Tamago) ซึง่เป็นไข่ตม้สุกในบ่อ
ของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งน้ี ว่ากันว่ากินไข่ดําหน่ึงฟอง จะอายุยืนข้ึนไปอีกเจ็ดปี  
จากน้ันนําท่าน ล่องเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใชเ้วลา
ประมาณ 10-15 นาที ใหท้่านไดล่้องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองขา้งทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟู
จิอีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 25-30 นาท)ี 

 เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บน
เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น
วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เ ดิ น ท า ง สู่  ย่ า น โ อ ไ ด บ ะ 
(Odaiba) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี คือเกาะที่สรา้งข้ึนไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่ง
บันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ี ช่ือเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 
นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ิตี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกี
หา้งหน่ึง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึง่มีขนาด
ใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง อิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค่ํา         อสิระรบัประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  Tokyo Prince Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  
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วนัทีห่า้  วดัอาซากุสะ - ช้อปป้ิงถนนนากามเิสะ – ถ่ายรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแม่นํา้สุมดิะ - ช้อปป้ิง

ย่านชิบุยะ - ช้อปป้ิงฮาราจูกุ - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มช้อปป้ิง ย่านชินจูกุ - เมอืงนารติะ 

   
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นมัสการเจา้แม่กวนอิมทองคํา ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช่ื้อว่าเป็นวัดที่มีความ
ศักด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่
กวนอิมทองคําที่ศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริ
มงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด ้วย
ความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีช่ือว่า “Kaminari 
Mon หรือ ประตูฟ้าคํารณ” บริเวณทางเขา้สู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise 
Shopping Street) ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หนา้กาก 
ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในตํานาน ดังโงะหนึบหนับ 
ขนมนิงเงียวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่
ระลึก  
ใกลก้นัพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูง
ที่ สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหน่ึงของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ําสุมิดะ เป็นหอส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริการตัง้แต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอน้ีมี
ความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสูง 
600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ 
หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากุสะที่
เต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย)   

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
เดินทางสู่ ชิบุยะ (Shibuya) คือย่านแห่งวัยรุ่นผูนํ้าเทรนด์แฟช่ัน มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลกดว้ยหา้
แยกชิบุยะ (Shibuya Scramble Crossing) และเร่ืองราวของฮาจิโค สุนัขผูซ่ื้อสัตย์ ที่มี รูปป้ันอยู่
ดา้นหนา้สถานีชิบุยะ มีแหล่งชอ้ปป้ิงใหไ้ดเ้ลือกหาซ้ือเส้ือผา้สวยๆ และ สินคา้ใหม่ล่าสุดได ้
นอกจากน้ียังมีหา้งใหม่อย่าง Hikarie ที่เป็นศูนย์รวมรา้นคา้, รา้นอาหารโรงหนังและมีแกลเลอร่ี 
นอกจากน้ี ยังสามารถเดินไปถึงย่านวัยรุ่นอย่าง ฮาราจุกุ (Harajuku) และแหล่งแฟช่ันแนวผูใ้หญ่
อย่าง อะโอยามะ (Aoyama) ไดอ้ีกดว้ย  
 เดินทางสู่ ฮาราจุกุ (Harajuku) ย่านแห่ง ป๊อปคัลเจอร์ เราจะเห็นคนญ่ีปุ่นในชุดคอสเพลย์ไดท้ี่ น่ี 
เป็นสถานที่ ที่ผูท้ี่ช่ืนชอบวัฒนธรรมวัยรุ่นจะเที่ยวไดอ้ย่างสนุกเพลิดเพลิน นอกจากน้ียังมี Laforet 
HARAJUKU ที่ครบครันดา้นแฟช่ัน ทั้งรา้นเส้ือผา้และสินคา้แฟช่ันต่าง ที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย 
รวมทั้งรา้นจําหน่ายสินคา้แบรนด์เนมหรูๆ หรือจะเป็นบริเวณ ถนนทาเคชติะ (Takeshita-dori) ที่เต็ม
ไปดว้ยรา้นรวงมากมาย เช่น รา้นอาหาร รา้นเครปญ่ีปุ่นที่โด่งดัง รวมไปถึงคาเฟ่น่ารักๆ ใกลก้ัน ศาล
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เจา้เมจ ิ (Meiji Shrine or Meiji Jingu) ศาลเจา้ชนิโตขนาดใหญ่ ที่คนญ่ีปุ่นนิยมมาไหวข้อพร
ในช่วงวันปีใหม่จํานวนมาก จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิงย่านฮาราจูกุตามอัธยาศัย  
นําท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย
ทั้งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 
กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟช่ันสําหรับวัยรุ่น เคร่ืองสําอางยี่หอ้ดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะ
เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่
ของชาวโซเช่ียล นัน่ก็คอื แมวยกัษ์ 3 มติ ิที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโคง้ขนาด 
154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลําโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 
4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ใหภ้าพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือ
กรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มิติ
ผ่านจอแอลอีดีน้ี ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบิน UFO แมแ้ต่ 
หุ่นยนต์เคร่ืองดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่าน
เดินทางกลับที่พัก ที่เมอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ค่ํา         อสิระรบัประทานอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  Asia Hotel Narita หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  

   
 
วนัทีห่ก   ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
  หลังรับประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

สําหรบัลูกคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์…โปรดสอบถาม…บาท/ท่าน 

 
*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชียเท่านัน้*  

** ท ัง้น้ีหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าช้า ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ล่วงหน้าก่อนทําการซื้อต ั๋วภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
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ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี..............ทา่น) 
จํานวนหอ้งพักที่ใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงค์อื่นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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