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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากุสะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ 

สมัผสัววิภเูขาไฟฟูจสิวยๆ ณ หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะ ฮกัไก 

ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น สมัผสัวฒันธรรมการชงชาญีปุ่่ น 

เยีย่มชมหมูบ่า้นเกษตรกรรม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ โกเท็มบะ และ ชนิจูกุ พรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

อสิระ ฟรเีดย ์1 วนัเต็ม จะชอ้ป จะชมิ หรอืจะชวิในสวนสนกุระดบัโลก  

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื โตเกยีวดสินยีซ์ ีไดต้ามอธัยาศยั 

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหตุ ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี 6,000 บาท/ทา่น 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

15-19 ธนัวาคม 2565 35,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

06-10 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

08-12 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

25-29 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

26-30 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

27-31 มกราคม 2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

29 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

01-05 กุมภาพนัธ ์2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 กุมภาพนัธ ์2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 กุมภาพนัธ ์2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 กุมภาพนัธ ์2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 กุมภาพนัธ ์2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 กุมภาพนัธ ์2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 กุมภาพนัธ ์2566 35,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 กุมภาพนัธ ์2566 35,888.- 8,900.- 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงถนนนากามิเสะ 

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) หรอื สมัผสัหมิะ 

ณ ลานสก ีฟูจเิท็น สโนว รสีอรท์ - ออนเซ็น + ขาปูยกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคนัโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วน

เป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยวท่ัวโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากนัน้นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ 

วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพ

นับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 

5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายใน

วัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” บรเิวณ

ทางเขา้สู่ตัววหิารจะมี ถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้น

คา้ขายของที่ระลกึพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลกึ และ

ขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากไิสถ่ั้วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  



XJ053 NRT-NRT DEC-FEB (Update 19/10/22) 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

เป็นในช่วงฤดหูนาวเป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญอกีสถานที่หนึง่ โดยมีววิภเูขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับพืน้หลังสี

ฟ้า เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยู่

ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะที่ละลาย

ในช่วงฤดูรอ้น ที่ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้า

ใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผัก 

ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ  

เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูงเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชือ่เสยีงเป็นที่รูจ้ักไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามที่ธรรมชาตไิด ้

มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ (ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

**ส าหรบัวนัเดนิทางต ัง้แต่ 19 ธนัวาคม เป็นตน้ไป ปรบัโปรแกรมไปลานสกแีทน หรอื อาจ

เร็วกวา่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพความหนาของหมิะทีม่ากพอทีจ่ะเลน่สกไีด ้กรณีทีห่มิะยงัหนา

ไม่พออาจปรบัเปลีย่นไปลานสกอีืน่ทดแทน หรอือาจปรบัไปขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทดแทน 

(สงวนสทิธิ ์ขออนุญาตปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสมหนา้งาน โดยไมแ่จง้ลว่งหนา้) 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจเิท็น สโนว รสีอรท์ (Fujiten Snow Resort) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นลานสกแีละทีพ่ักที่ตัง้อยู่บรเิวณภเูขาไฟฟจู ิท่านจะไดสั้มผัส

กับหมิะ อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกับการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อร์ด หรือตืน่เตน้ไปกับ

การน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถดืม่ด ่ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลมุดว้ยหมิะที่ดแูลว้

สะอาดตาอย่างยิง่ และในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับววิ ภเูขาไฟฟจู ิซึง่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของ

ประเทศญี่ปุ่ น ที่มีชือ่เสยีงเป็นที่รูจ้ักไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามที่ธรรมชาตทิี่รังสรรคไดอ้ย่างลง

ตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล   

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เช่าอุปกรณ์และชุดส าหรบัเล่นกจิกรรมตา่งๆ) อสิระใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิ

กับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั  Hotel Alexander Royal Resort หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะท าให้

ผวิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่าม พธิีชงชาญี่ปุ่น – พพิธิภณัฑห์มู่บ้านอยิาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าทเ์ลท - 

กรุงโตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. น าท่านสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท่้านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ยน าท่าน 

และใหทุ้กท่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  
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09.50 น. จากนัน้น าทุกท่านไปเยียมชม พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 20 นาที) ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ 

ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี ค.ศ.1966 จนกระท่ังตอ่มาอกี 40 ปี

ไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ให  ้ ประชาชนไดเ้ขา้ชม
ศกึษาเรียนรูเ้กีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ย

บา้นกว่า 20 หลังคาเรอืน ในอาคารแตล่ะหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดัง้เดมิแลว้ ยังสามารถชม

พพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี่, ซือ้สนิคา้พื้นเมือง, เพลดิเพลนิกับรา้นน ้าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี้ยังมี

จัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กับฤดกูาลดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 เดินทางสู่โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (Gotemba Premium Outlet) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง) ตัง้อยู่ทีเ่ขตฮาโกเน่ (Hakone) เป็นเอา้ทเ์ลทกลางหบุเขาทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มี

ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า สนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ มรีา้นคา้แบรนดด์งัมากกวา่ 200 แบรนด ์เป็นแหลง่

รวมสนิคา้แบรนดเ์นมท่ัวโลก ทัง้แบรนดต์า่งชาตแิละเป็นแบรนดข์องญีปุ่่ นเองและยังสามารถมองเห็น

ววิภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ยจัดไดว้่าเป็นเอา้ทเ์ลททีว่วิดทีีส่ดุใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับเขา้สู่ กรุงโตเกียว น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ 

(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ใหท่้านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของ

ญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุด

เช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอ

มีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสยีงที่ออกจากล าโพงคุณภาพเกรดด ี ความ

ละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิ

เลน่ไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถู่กครเีอท

ใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอดีนีี ้ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จาน

บนิ UFO แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพไดอ้สิระ ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

ทีพ่กั Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ***ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร*** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้่าน 

 ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• ยา่นฮาราจูกุ (Harajuku) ท่านจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่น

ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

• โอโมเตะซนัโด (Ometosando) รา้น Kiddyland ศูนยร์วมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ 

เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท่้านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอย่างจุใจ  
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• ชบูิย่า (Shibuya) ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกับแฟช่ัน

ทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ

ชือ่ดังทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของย่านนัน้ 

• อุเอโนะ (Ueno) แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุมันสทั์ง้ ตกึมว่ง Takeya ตกึขวัญใจคนไทยทีห่ากไดห้ลงเขา้ไป

อยู่ไดเ้ป็นวันๆ หรือจะเป็น ตลาดอะเมโยโกะ ที่มีสินคา้หลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช ้

เครือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ นและของน าเขา้ ทีส่ว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกว่าในหา้ง

อกีดว้ย 

   

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในนารติะ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• วดันารติะซงั (Naritasan) เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชือ่เสยีงมากของเมืองนารติะ สรา้ง

ขึน้ในปี 940  

• ถนนชอ้ปป้ิง โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Omotesando Narita Street) หรือ ถนนปลาไหล 

ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจ าหน่ายสนิคา้งาน

ฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กท่องเทีย่วมานานหลายศตวรรษ  

• อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

เนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มี

รา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟช่ันมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games 

arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

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

• โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกทีม่นัีกท่องเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ 

ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอันดบั 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นู

วอลทด์สินีย ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที่

สนุกสนาน  

▪ World Bazaar 

▪ Tomorrowland 

▪ Toontown 

▪ Fantasyland 

▪ Critter Country 

▪ Westernland 

▪ Adventureland หรือ 

• โตเกยีวดสินยีซ์ ี(Tokyo Disneysea) ไดแ้รงบันดาลใจมาจากเทพนยิายและต านานแหง่ทอ้ง

ทะเล ทีผ่สมผสานทัง้ความโรแมนตกิและความตืน่เตน้ทา้ทาย มแีนวคดิหลกัๆ เกีย่วกับน ้า เชน่ เมอืง

เวนีส ล าธารน ้า ทะเล เรอืไททานกิ ถ ้าใตน้ ้าในปลอ่งภเูขาไฟ เมอืงในป่าดบิชืน้แถบอเมรกิากลาง 

เงอืกและเมอืงบาดาล เป็นตน้ ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมีหลกั เช่นกนั 

1. Lost river delta 

2. Arabian Coast 
3. Mermaid Lagoon 
4. Mysterious Island 

5. American Waterfront 
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6. Port Discovery 

7. Mediterranean Harbor 
 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั***  

 

ทีพ่กั Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชทั้ง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

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

 

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


